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 Avdelningen för tillståndsprövning 

 

 

 

  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för enskild verksamhet 

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva hem eller 

öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet, oavsett var verksamheten 

bedrivs. 

 

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. Förändringar som 

påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan tillstånd från IVO. 

 

Detta är ett ursprungligt tillståndsbevis. Tillståndet gäller från och med den 3 december 

2020 och tills vidare. 

 

Startsteget AB ansvarar för att följa det som regleras i SoL, SoF och andra författningar, 

exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

 

Tillståndshavare: Startsteget AB 

Organisationsnummer: 559067-8180 

  

Verksamhetens namn: Startsteget AB 

Adress: Vretgränd 18 (kontor) 

753 22 Uppsala  

  

Målgrupp: Målgrupp 1 

Barn i åldern 11 år t.o.m. 17 år 

med psykosocial problematik i 

form av utagerande och aggressivt 

beteende, misskött skolgång och 

kriminella attityder och 

beteenden.  

 

Målgrupp 2 

Unga vuxna i åldern 18 år t.o.m. 

30 år med tidigare missbruk 

och/eller kriminalitet i behov av 

stöd för att klara ett självständigt 

vuxenliv. 
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  Målgrupp 3   

  Familjer med barn i åldern 0 till      

  och med 17 år där de vuxna   

  behöver stöd i föräldraskapet.  

 

Platsantal:   50 personer 

  

Föreståndare:                                      Gabriel Yakoub 

 
 

Verksamhetens innehåll: 

 

  Individuellt utformade uppdrag      

  utifrån den enskildes önskemål  

  och behov. Verksamheten  

  erbjuder behandling, stöd och  

  vägledning. Insatserna utförs i  

  den enskildes hem eller på andra  

  platser. Metoder som används är  

  MI (motiverande samtal), ART  

  (Aggression Replacement  

  Training) och KBT (kognitiv  

  beteendeterapi). Personer som  

  inte har en relation till varandra  

  kommer inte att behandlas i  

  grupp.   

  

  

 


