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Dnr 6.3.2—2030/2019

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 dagens datum tills vidare.

Detta tillståndsbevis

ersätter tidigare

tillståndsbevis

av IVO, daterat den 6 september

2017

med dnr 6.3.2—27468/2016.

Svea Kultur Kompetens AB ansvarar för att följa det som regleras i SoL, SOF och andra
författningar, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Tillståndshavare:
Organisationsnummer:

Svea Kultur Kompetens AB
556889-1484

namn:
Verksamhetens
Adress:
Fastighetsbeteckning:

Akka HVB
Ostra Ringgatan 5, 231 45 Trelleborg
Trumlan 4

Målgrupp:

Barn och unga från 15 år till och med 19 år
som har familj —och relationsproblem så som
brister i hemmiljön och/eller skolgången.
Barnen/de ungas beteendeproblem innebär att
de är utåtagerande,

inåtvända

och/eller

högpresterande. Högpresterande avser
barn/unga som ställer orimliga krav på sig
själva, vilket påverkar deras beteenden på ett
negativt sätt. Målgruppen kan även ha
diagnoser som ADHD och DAMP. I
målgruppen ingår inte personer med ett

Inspektionen för vård och omsorg
Box 451 83
104 30 Stockholm

Telefon 010-788 50 00
registrator.tillstand@ivo.se
www.ivo.se

Fax 010-788 56 37
Org.nr 202100-6537
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Dnr 6.3.2-2030/2019

inspektionen forvärd och omsorg

etablerat

missbruk

kriminell

livsstil.

Platsantal:

7 (sju) platser.

Föreståndare:

Marguita

Rättelse enligt 36 § Förvaltningslagen
(2017:900)
I detta tillståndsbevis
har namnet på verksamheten
HVB”.

Emilio

Pereira

och/eller
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etablerad

Weckner

2019—03—06.
ändrats från ”Vägen

till” till ”Akka

Aldacor
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