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2015-09-07

Allomsorg S&R AB
Junogatan 7
451 42 Uddevalla

Ärendet
om ändring av tillstånd

Ansökan
lagen

(19932387)

att bedriva

om stöd och service

enskild

verksamhet

till vissa funktionshindrade,

enligt
LSS.

Beslut
Inspektionen
för vård och omsorg, lVO. bifaller Allomsorg
S&R AB:s
ansökan om ändring av tillstånd enligt 23 § LSS och 7 kap. 2 § SOL att
bedriva Stöd & Resurs Forsane enligt 9 § 6 LSS och 7 kap. 1 § 3 SoL.
Ändringen avser byte av föreståndare.
Detta beslut om ändring av tillstånd gäller från och med dagens
och tills vidare. Ett nytt tillståndsbevis
utfärdas och bifogas.

datum

Bakgrund
Allomsorg S&R AB har tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild
verksamhet
kontidsvistelse
utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS
samt hem för annan heldygnsvård
enligt 7 kap. 1 § 3 SOL, vid Stöd &
Resurs Forsane. Tillståndet omfattar tio (10) personer. Målgruppen
är
personer med Aspergers syndrom, högfungerande
autism eller liknande
autismspektrumtillstånd
som omfattas av 1 § punkt 1 LSS. Verksam—
heten tar också emot personer som tillhör samma målgrupp men som
har beslut enligt 4 kap 1 § SOL om insatsen hem för viss annan heldygnsvård.

Tillstånd
2012,

meddelades

ursprungligen

av Socialstyrelsen

den 19 oktober

dnr. 6.3.1-30745/2012.

Ansökan
Allomsorg S&R AB, org.nr. 556434-5691,
har den 13 juli 2015 ansökt
om ändring av tillstånd att bedriva korttidsvistelse
enligt 9 § 6 LSS
samt hem för annan
Resurs

heldygnsvård

enligt

7 kap.

1 § 3 SoL, vid Stöd &

Forsane.

Av ansökan

Inspektionen
för vård och omsorg
Avdelningen för tillständsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

och kompletterande

uppgifter

framgår

Telefon 010—788 50 00
regtstratorftillstand©ivo.se
www.ivo.se

följande:

Fax 010-788 56 37
Org nr 202100—6537

©
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Personal
Josefine Ericsson ska vara föreståndare
med en tj änstgöringsgrad
om
100%. Josefine Ericsson är utbildad socialpedagog
(180 hp). Hon har
varit heltidsanställd
hos huvudmannen
sedan februari 2013 och arbetat
som helgsamordnare
och kontaktperson
och bland annat ansvarat för
personalfrågor,
föräldrakontakter.
samordning av verksamheten
och
uppföljningsmöten
med socialtjänst.
Josefin Ericsson har även arbetat
som habiliteringsassistent
på ett gruppboende
samt som personlig assistent åt en person med autism.

i ärendet

Utredning
Komplettering

IVO har begärt in kompletterande
uppgifteri
ärendet.
AB har inkommit med begärda kompletteringar.

Allomsorg

S&R

Vände/prövning
lVO har inhämtat registerutdrag
hos Polismyndigheten
och Kronofogden. Vid dessa kontroller har inga anmärkningar
framkommit.

Skälen

för beslutet

Tillämpliga

bestämmelser

Lagen (1993:387)

m.m.

om stöd och service till vissa funktionshindrade

Förordningen
(1993:1090)
om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialtjänstlagen
(20012453)
Socialtjänstförordningen
(20012937)
Bedömning
lVO bedömer,

utifrån

vad som framkommit

i ansökan,

att Josefine

icsson har lämplig utbildning och erfarenhet för uppdraget
ståndare för verksamheten.
Allomsorg S&R AB:s ansökan
ska därför
Beslut
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