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Avdelningen för regler och tillstånd
Enheten för socialtjänsttillstånd
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6.3.1-8346/2011

TILLSTÅNDSBEVIS
Socialstyrelsen utfärdar med stöd av 9 § Förordningen (1993:1090) om stöd och service till
vissa funktionshindrade tillståndsbevis att bedriva enskild verksamhet enligt 23 § och 9 §
punkten 9 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Tillståndet gäller tills vidare och får ej överlåtas.

Tillståndshavare:

Föreningen Betaniahemmet

Organisations-/personnummer:

857200-1363

Adress:

Box 1124
436 23 Askim

Telefon:

031-289 121

E-post:

info@askimsviken.com

Verksamhetens namn:

Sisjövägen

Adress:
Telefon:
E-post:

Sisjövägen 75
436 38 Askim
031 - 282814
sisjovagen@askimsviken.com

Fastighetsbeteckning/lgh nr:

Kobbegården 487:1

Kommun:

Göteborgs kommun, Askim-Frölunda-Högsbo
stadsdelsförvaltning

Webbplats:

www.askimsviken.com

Målgrupp:

Vuxna personer från 18 år och uppåt med
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd som omfattas av den personkrets som
avses i 1 § punkten 1 LSS

Platsantal alt. antal boende:

Sex (6)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 STOCKHOLM

Telefon 075-247 30 00
socialstyrelsen@ socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se

Fax 075-247 32 52
Org nr 202100-0555
Plusgiro 15616-6
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Verksamhetens mål och innehåll: Bostad med särskild service för vuxna i form av
gruppbostad enligt LSS
Föreståndare:

Catarina Ericson

Övrigt:
– Tillstånd att förändra en enskild verksamhet så att den inte längre motsvarar det
meddelade tillståndet skall sökas hos Socialstyrelsen. Anmälan om att lägga ner enskild
verksamhet skall omedelbart göras till Socialstyrelsen.
– Enskild verksamhet står under Socialstyrelsens tillsyn enligt 25 § LSS, vilket innebär rätt
att inspektera verksamheten enligt 26 a-h §§ LSS.
– Verksamheten ska ha de tillstånd som kan krävas av andra myndigheter och ska utöver
att följa bestämmelserna i LSS (1993:387) och LSS-förordningen (1993:1090), också
iaktta bestämmelserna i andra lagar och förordningar och föreskrifter som är tillämpliga
t.ex.:
– Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade, LSS, SOSFS 2002:9 (S).
– 23 a-d §§ LSS samt SOSFS 2006:5 (Dokumentation och handläggning av ärenden och
genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2006:5 (S).
– SOSFS 2006:11 om Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM
och LSS. Föreskriften gäller i tillämpliga delar.
– Anmälningsskyldigheten vid missförhållanden enligt 23 e § LSS och 24 b-24 g §§ LSS
samt SOSFS 2011:5 (S)
– Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2007:10 (M och S).
– Anmälningsskyldigheten för barns skydd enligt 14 kap. 1 § SoL.
– Den nämnd som avses i 23 § andra stycket LSS ska underrättas om ett meddelat tillstånd.
-Lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshinder SOSFS 479:2010.

