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Active Omsorg och skola i Linköping AB
Nya Tanneforsvägen 55
582 42 Linköping

Ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt
socialtjänstlagen (SoL), vid Boendestöd Tannefors
Beslut
Socialstyrelsen bifaller med stöd av 7 kap. 1 § punkt 1 SoL och 7 kap. 2 §
SoL Active Omsorg och skola i Linköping AB:s ansökan om tillstånd att
bedriva Boendestöd Tannefors.
Tillståndet gäller tills vidare. Tillståndsbevis utfärdas och bifogas.
Redovisning av ansökan
Active Omsorg och skola i Linköping AB, har till Socialstyrelsen ansökt
om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § punkt 1 SoL.
Verksamhetens innehåll
Verksamhetens mål är att genom träningsboende stärka ungdomen självkänsla och förmåga att leva ett självständigt och sunt liv.
Målet är vidare att den enskilde ska kvalificera sig till ett boende med
lägre grad av tillsyn eller en egen lägenhet med andrahands kontrakt samt
att få till stånd en fungerande daglig sysselsättning.
All träning och behandling sker i den enskildes lägenhet. Verksamheten
arbetar utifrån grundtanken att varje människa är unik och har en egen
inneboende kraft och kreativitet att lösa sina egna problem.
Arbetet går ut på att förstärka det friska och fokusera på framsteg och
framtid.
Insatserna består av; miljöterapi med syfte att träna den unge till självständighet i boende, ADL, ekonomi, hygien, social träning, kontinuitet i
att komma upp på morgonen och ta sig själv till daglig sysselsättning och
att få hjälp med att söka och med att prova på olika fritidsaktiviteter. Ytterligare innehåll består av stöd och hjälp med att komma igång med fysisk träning, enskilda samtal som exempelvis dialektisk beteendeterapi
(DBT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller motivationssamtal. Den
enskilde kan vid behov få stöd i kontakter med olika myndigheter, vård-
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central, tandläkare, psykiatrisk öppenvårdsmottagning, skola, BUP och
praktikplatser.
Kravet för boende i lägenheterna är att den enskilde förbinder sig till ett
drogfritt boende.
Huvudmannen har i ansökan redogjort för innehållet i verksamheten för
två personer under en veckas tid.
Av redogörelsen framgår följande:
Stödinnehållet för person 1 består enligt huvudmannen av omfattande
vuxenstöd. Personen träffar personal varje dag. Varje vardag morgon ges
stöd i form av väckning, en gång i veckan får han/hon hjälp med inköp av
hushållsvaror och matlagning och vid ett tillfälle under veckan får den
enskilde stöd i social träning exempelvis att äta ute på restaurang. Vid ett
tillfälle under veckan ges den enskilde stöd med städning av den egna
lägenheten genom tillsyn av personal. Vid ytterligare ett tillfälle i veckan
får personen hjälp med skolarbete. Inför veckosluten får den enskilde
hjälp med att planera inför helgens aktiviteter.
Person 2 erhåller boendestöd 15 timmar per vecka, vilket bland annat
innebär att han/hon får stöd genom DBT vid två tillfällen i veckan såväl
individuellt som i grupp, väckning varje vardag morgon, hjälp med inköp
av dagligvaror vid ett tillfälle under veckan. Vid behov får den enskilde
ADL träning vid ett tillfälle under veckan, städning av den egna lägenheten under tillsyn av personal vid ett tillfälle i veckan, social träning vid ett
tillfälle i veckan, tillsyn av lägenheten vid ett tillfälle under veckan samt
stöd i att planera aktivitet inför helgen.
Målgrupp
Huvudmannen redogör för att verksamheten vänder sig till målgruppen
ungdomar i åldern 17 år till och med 22 år med psykosocial och/eller neuropsykiatrisk problematik som är högt strukturerade och färdigdiagnostiserade. I målgruppen ingår även personer som tidigare fått behandling för
drogmissbruk och som idag är helt drogfria men som är behov av fortsatt
personligt stöd.
Verksamheten riktar sig personer som av olika orsaker har behov av individuellt anpassade socialkurativa insatser, personligt stöd och social träning för att uppnå socialkompetens och integrering i vuxenvärlden.
Huvudmannen ansöker om tio platser.
Delaktighet inflytande, säkerhet med mera
Huvudmannen har i ansökan redogjort för den enskildes delaktighet, inflytande, säkerhet och trygghet. Huvudmannen har vidare beskrivit verk-
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samhetens rutiner för Lex Sarah. Huvudmannen har redogjort för hur
verksamhetens brandskydd är ordnat samt för kontakt med miljö och hälsoskyddsnämnden.
Personal
Tilltänkt föreståndare Birgitta Blennerup har en socionomexamen motsvarande 210 högskolepoäng enligt nuvarande poängsystem.
Birgitta Blennerup har erfarenhet av arbete som föreståndare inom huvudmannens öppenvård sedan år 2009.
Tilltänkt föreståndare kommer att ha 50 procents tjänstgöring i verksamheten.
Huvudmannen avser rekrytera personal med lämplig utbildning och erfarenhet av målgruppen som exempelvis behandlings- och familjepedagogutbildning, fritidsledarutbildning, omvårdnadsprogrammet samt missbrukarvårdsprogrammet.
Huvudmannen redogör för att det vid full beläggning kommer vara sju till
åtta heltidspersonal enligt schema. Antalet personal utgår från totala antalet stödtimmar de enskilda har behov av.
Boendestödet är bemannat dygnet runt. Verksamheten har en bakjour
som alltid finns tillgänglig vid behov.
Handledning
Handledningen består dels av klienthandledning men kan också vara process handledning och i viss mån utbildning. Handledning sker 1 gång i
månaden á två timmar.
Dokumentation
Huvudmannen har tagit del av regelverk för dokumentation. Verksamheten för journaler och upprättar genomförandeplaner enligt gällande bestämmelser. Dokumentation förvaras i låst dokumentskåp.
Byggnader och lokaler
Huvudmannen äger fastigheten som är en tvåvåningsbyggnad inredd med
tio fullvärdiga lägenheter med kök, sovrum, ibland vardagsrum, och hygienutrymmen. Verksamheten vänder sig till personer som ska vara så
pass självgående att de endast behöver stöd i att träna inför ett boende i
egen lägenhet. Om någon av de boende önskar en stunds vuxenkontakt
bjuds denne in till personallägenheten som ligger på bottenplan.
Vad gäller överblickbarheten kommer alltid ytterdörren till personallägenheten att stå vidöppen fram till sovdags. I personallägenheten har
verksamheten möblerat kontorsdelen strax innanför ytterdörren för att
kunna ha överblick över vad som sker och vilka som vistas i trappuppgången. Vid så kallad kvällstillsyn går alltid två personal runt i samtliga
lägenheter. Personer under 18 år kommer alltid placeras i någon av de
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lägenheter som är belägna på samma våningsplan som personallägenheten utifrån att personal ska ha bättre överblick och för att underlätta för de
inskrivna att ta konakt med personalen. Dessutom kommer individens
mognadsgrad ligga till grund för bedömningen om i vilken lägenhet den
inskrivne ska placeras.
Finansiering
Huvudmannen har redovisat en plan för finansiering av verksamheten.
Sammanfattning av Socialstyrelsens handläggning och inhämtad av
information
Socialstyrelsen har tagit del av ansökningshandlingar, inhämtat kompletterande uppgifter från huvudmannen samt besökt verksamhetens lokal.
Socialstyrelsen har inhämtat utdrag från kronofogden och Rikspolisstyrelsens belastningsregister rörande bolaget, styrelsen samt föreståndaren.
Kommunicering
Socialstyrelsen har skriftligt kommunicerat beslutsunderlaget med huvudmannen den 14 mars 2012.
Tillämpad lagstiftning
Socialtjänstlagen (2001:453)och socialtjänstförordningen (2001:937)
i tillämpliga delar.
Socialstyrelsens bedömning
Verksamheten bedöms ha förutsättningar att kunna uppfylla kraven på
god kvalitet och säkerhet i vården.
Socialstyrelsen bedömer att Birgitta Blennerup har adekvat utbildning
och erfarenhet för uppdraget som föreståndare.
I detta ärende har avdelningschefen Anders Printz beslutat och utredaren
Rebecca Berg har varit föredragande.

För Socialstyrelsen

Anders Printz

Rebecca Berg

