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Andra Långgatan 29, 3 tr
413 27 Göteborg

Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild
verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Beslut
Socialstyrelsen bifaller med stöd av 23 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) Göteborgs Räddningsmissions
ansökan om ändring av tillstånd för Bellmansgatans gruppboende – bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § punkten 9 LSS och korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § punkten 6 LSS. Ändringen avser byte av föreståndare.
Tillståndet gäller tillsvidare. Tillståndsbevis utfärdas och bifogas.
Bakgrund
Huvudmannen beviljades 2011-12-12 tillstånd enligt 23 § LSS för verksamheten (beteckning 6.3.1-33882/2010) med 8 platser på bostad med
särskild service för vuxna i form av servicebostad och 1 plats på korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Målgruppen är vuxna personer med
psykiska funktionsnedsättningar.
Redovisning av ansökan
Huvudmannen ansöker 2012-08-29 om ändring av tillstånd på grund av
byte av föreståndare.
Av ansökan framkommer att huvudmannen önskar anställa Kristina Westerlind som ny föreståndare. Westerlind har bland annat en sjuksköterskeexamen om 120 poäng från Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 2001 och
en specialistsjuksköterskeexamen inom psykiatrisk vård om 40 poäng
från Högskolan Väst 2006. Hon har bland annat arbetat som sjuksköterska på psykiatrisk klinik och på boende för äldre med psykiska funktionshinder, som enhetschef för särskilt boende för personer med demenssjukdom. Sedan 2010 har Kristina Westerlind en anställning hos huvudmannen som enhetschef/MAS på gruppboende för personer med psykiska
funktionshinder.
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Kristina Westerlind kommer att arbeta 30 % av en heltidstjänstgöring
som föreståndare på Bellmansgatans gruppboende.
Westerlind förestår även ytterligare 2 gruppbostäder och 1 stödboende,
inom Göteborgs Räddningsmission. Samtliga fyra verksamheter ligger
geografiskt nära varandra.
Socialstyrelsens handläggning
Socialstyrelsen har tagit del av huvudmannens ansökan och begärt kompletterande information.
Vandelprövning av föreståndare är genomförd. Uppgifter avseende hälsooch sjukvårdsanmälningar angående föreståndare har kontrollerats.
Tillämpad lagstiftning
- Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS)
- Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade
- SOSFS 2002:9 (S)
Bedömning
Socialstyrelsen bedömer att Kristina Westerlinds kunskap och erfarenhet
av arbete med målgruppen samt nuvarande uppdrag som föreståndare
kompenserar bristen på formell utbildning inom sociallagstiftningen. Socialstyrelsen anser därmed att Kristina Westerlind har lämplig kompetens
för uppdraget som föreståndare för Bellmansgatans gruppboende.
Socialstyrelsen anser att uppdraget är förenligt med Kristina Westerlinds
övriga uppdrag inom Göteborgs Räddningsmission.
Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Ann-Louise Nissfolk.
Utredaren Eva Urberg har varit föredragande.
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