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Russinbacken AB
Holmgatan 8
770 70 Långshyttan

Ärendet
Russinbacken AB, med org.nr. 556726-5599, har ansökt om tillstånd att bedriva hem för
vård eller boende enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ansökan gäller Druvbacken.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Russinbacken AB:s ansökan om tillstånd
att bedriva stödboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL vid Druvbacken.
Detta beslut om tillstånd gäller från och med dagens datum och tills vidare. IVO utfärdar
ett tillståndsbevis som skickas tillsammans med detta beslut.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att Russinbacken AB har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet
och säkerhet enligt 7 kap. 2 § första stycket SoL. Det beror på att bolaget anses lämpligt,
de har redogjort för hur verksamheten ska finansieras, bolaget uppfyller de krav som ställs
när det gäller föreståndarens och övrig personals kompetens, de enskildas möjlighet till
delaktighet, inflytande, säkerhet och trygghet samt verksamhetens bemanning, lokal och
innehåll.
Russinbacken AB, har ansökt om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende med sex
platser för pojkar/unga män 16 t.o.m. 20 år med missbruks- och kriminalitetsproblematik.
Ansökan kom in till IVO den 14 december 2016.

Verksamheten har förutsättningar för att bedrivas med god kvalitet och
säkerhet
Russinbacken AB är lämpligt
IVO har inhämtat registerutdrag från Skatteverket för Russinbacken AB samt från
Bolagsverket, Kronofogden och Polismyndigheten gällande styrelseledamöter och VD.
IVO har även inhämtat registerutdrag från Kronofogden och Polismyndigheten gällande
den tilltänkta föreståndaren. IVO har också bedömt Russinbacken AB:s ekonomi utifrån
dess årsredovisning.
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IVO bedömer att Russinbacken AB med företrädare samt den tilltänkta föreståndaren är
lämpligt att bedriva verksamhet då det inte har kommit fram några anmärkningar vid dessa
kontroller.
Russinbacken AB har redogjort för att verksamheten ska finansieras
Enligt 4 kap. 1 § 5 SoF ska det i ansökan om tillstånd anges hur verksamheten ska
finansieras.
IVO bedömer att Russinbacken AB samt den tilltänkta föreståndaren uppfyller kraven på
lämplighet enligt 7 kap. 2 SoL.
Verksamhetens innehåll
IVO bedömer att verksamhetens innehåll är relevant för målgruppen och att verksamheten
kommer att respektera den enskildes självbestämmande och integritet.
Verksamheten kommer att ta emot barn/unga som har avslutat sin primärbehandling och
verka för att de får möjlighet att använda sig av den utbildning de fått, befästa verktygen
och komma ut i samhället igen med skola/praktik eller annan sysselsättning. Samtliga
inskrivna ska ha någon form av sysselsättning dagtid. Vårdtiden kommer att vara cirka sex
månader. Alla placerade kommer att ha ett individuellt schema utifrån sin sysselsättning.
Barnen/de unga kommer att planera sina dagar i veckan, när de ska gå på
självhjälpsmöten, tränar på gym eller delta i föreningsliv eller motsvarande aktiviteter.
Schemat kommer att revideras veckovis eller rullar om inga förändringar görs. På
Druvbacken finns gemensamt schema vad gäller uppstigning, mattider, när man ska vara
hemma för kvällen och så vidare. Inom den egna planeringen finns utrymme för riktade
behandlingsinsatser (12-stegmetoden). Det finns möjlighet till enskilda samtal dagligen
för alla barn/unga.
Verksamheten kommer att göra matchning utifrån barnet/den unge i förhållande till de
som redan är inskrivna. Verksamheten kommer även bedöma huruvida barnet/ den unge
individuellt och åldersmässigt tros klara denna mer självständiga miljö med "frihet under
ansvar”. Verksamheten hjälper klienten utifrån den planering som gjorts med
socialtjänsten. En utslussning sker lämpligen över tid med successiv utflytt ifrån boendet
till hemmet, eget boende eller annat altenativ.
Verksamheten kommer att ge barnet/den unge möjligheten att vara delaktig i planeringen
och uppföljningen av vistelsen i boendet genom att prata om och arbeta utifrån de mål som
finns uppsatta i vårdplan och genomförandeplan. Barnet/ den unge görs alltid delaktig i
hur målen ska uppnås och vilka insatser som krävs av dem.
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De klienter som ska studera på gymnasium eller något annat får hjälp med ansökan redan i
primärfasen. Personalen på Druvbacken har daglig kontakt med skolan för att få
information om eventuell frånvaro eller annat. Personal finns också tillgänglig som stöd
om det finns behov vid läxläsning.
Barnen/de unga stöttas i att vara aktiv i föreningslivet eller andra fritidsintressen och får
hjälp med kontakter. Personal hjälper också till att skjutsa till träningar/matcher om det
inte finns bussar som passar. Samtliga placerade får gymkort och busskort.
Verksamheten kommer att verka för att barn/unga får den vård de behöver och vara
behjälpliga i kontakten med hälso- sjuk- och tandvård.
Verksamheten har, i den man det är möjligt, kontakt med nätverket/vårdnadshavare och
uppmuntrar barnen/de unga att vårda relationen. Familjemedlemmar bjuds in till
anhörigdagar som anordnas vid flertalet tillfällen varje år.
Verksamheten kommer att ha löpande kontakt och månatlig skriftlig uppföljning skickas
till socialtjänsten. Arbetet med klienten sker utifrån socialtjänstens planering.
Enligt 1 kap. 1 § tredje stycket SoL, ska socialtjänsten bygga på respekt för människornas
självbestämmande och integritet samt som det anges i 3 kap. 3 § socialtjänstförordningen
(2001:937), SoF, ska bygga på förtroende för och samarbete med den enskilde och
utformas så att vistelsen i hemmet upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska
respekteras. De insatser som görs ska anpassas till den enskildes individuella behov och
förutsättningar.
Enligt 4 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller
boende, HSLF-FS 2016:55 ska arbetssätt och metoder som används i ett hem för vård eller
boende vara relevanta i förhållande till den målgrupp som hemmet är avsett för.
Säkerhet och trygghet
IVO bedömer att verksamheten har förutsättningar att tillgodose barnens/de ungas behov
av trygghet och säkerhet.
Verksamheten har rutiner för att förebygga konflikter, mobbning, övergrepp samt hot och
om våld. Personalen har möjlighet att snabbt se om något händer i verksamheten då
lokalerna är lätta att överblicka. Varje morgon och kväll hålls ett gemensamt möte där det
finns möjlighet att lyfta saker som hänt i huset eller annat som är aktuellt för dagen.
Verksamheten kommer att ha utbildning i "Hot och våld" samt rutiner för hur
verksamheten ska agera om detta uppstår.
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Verksamheten har skriftliga rutiner för hantering av synpunkter och klagomål och lex
Sarah.
Enligt 2 kap. 3 § HSLF-FS 2016:55 ska den som bedriver ett hem för vård eller boende
fastställa rutiner för hur verksamheten ska förebygga och uppmärksamma samt även agera
vid kränkningar, övergrepp, hot, våld och självskadebeteenden.
Verksamhetens lokaler
IVO bedömer att verksamhetens lokaler är ändamålsenliga för den verksamhet som ska
bedrivas.
Av ansökan, ritningar samt verksamhetsbesök framgår att verksamheten ska bedrivas i en
lokal med två olika våningsplan. Det finns sex boenderum, kök, matrum,
gemensamhetsutrymmen och ett personalrum/behandlingsrum, fyra toaletter och tre
duschar. Huvudmannen har bifogat ritningar och lagfart.
Huvudmannen har redogjort för hur brandskyddet ska ordnas.
Enligt 7 kap. 1 § HSLF-FS 2016:55 ska den som bedriver ett hem för vård eller boende se
till att hemmets lokaler och utrustning är ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs i
hemmet. Lokalerna ska vidare vara anpassade så att de möjliggör en trygg och säker vård
samt vara utformade med hänsyn tagen till den personliga identiteten.
Personal
IVO bedömer att föreståndaren, Patrice Boström, har den sammantagna kompetens som
krävs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten samt att verksamheten
kommer att anställa övrig personal som har den utbildning, erfarenhet och personliga
lämplighet som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna. IVO konstaterar också att
verksamheten kommer att ha särskilt avdelad personal som är tillgänglig dygnet runt.
Den tilltänkta föreståndaren, Patrice Boström har en socionomexamen (210 hp) samt har
läst Etik och ledarskap A I och II (30 hp). Patrice Boström har arbetat på Individ och
Familjeomsorgförvaltningen med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsfrågor i cirka
fyra år samt med missbruk och beroendeärenden i cirka två år.
Verksamheten kommer att anställa personal som är behandlingsassistent eller har liknande
utbildning, gärna med inriktning mot beroendeproblematik.
Bemanningen kommer att anpassas utifrån de enskildas behov.
I 8 kap. 1 § HSLF-FS 2016:56 anges att föreståndaren vid ett stödboende ska ha den
sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp
verksamheten.
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Enligt 8 kap. 2 § samma föreskrift ska övrig personal vid stödboende ha den utbildning,
den erfarenhet och den personliga lämplighet som behövs för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Enligt 7 kap. 1 § HSLF-FS 2016:56 ska den som bedriver verksamhet i form av
stödboende se till att det finns särskilt avdelad personal som har till sin huvudsakliga
uppgift att stödja barnen eller de unga som är placerade där. Av 2 § i samma föreskrift
framgår att personalen ska vara på plats i stödboendet i den utsträckning och den
omfattning som krävs med hänsyn tagen till verksamhetens omfattning och de placerades
behov. Av 3 § framgår att personal ska vara tillgänglig dygnet runt och vid behov ska
kunna infinna sig i de egna boendena utan oskäligt dröjsmål med hänsyn tagen till barnets
eller den unges trygghet och säkerhet.

Underlag
IVO har utgått från följande underlag:




Ansökan med bilagor och kompletteringar
Registerutdrag från Bolagsverket, Kronofogden, Skatteverket och
Polismyndigheten
Verksamhetsbesök den 8 februari 2017

________________________________________________________________________

Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Karin Strömberg. Utredaren Maria Nylander
har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg

Karin Strömberg
Maria Nylander

Bilaga: Tillståndsbevis

