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Föreningen Furuboda
Furubodavägen 247
296 86 Åhus

Ärendet
Föreningen Furuboda, med organisationsnummer 838200-5281, har ansökt om tillstånd att
bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen
(2001:453), SoL. Ansökan gäller verksamheten Furuboda HVB med 10 platser för barn
och unga i åldrarna 16 t.om 20 år som vistas i olämpliga miljöer som begått enstaka brott,
provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Föreningen Furubodas ansökan.
IVO utfärdar ett tillståndsbevis som skickas tillsammans med detta beslut.
Tillståndet gäller från och med beslutsdatum och tills vidare.

Skälen för beslutet
IVO:s sammantagna bedömning är att Föreningen Furuboda har förutsättningar att bedriva
verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL.
IVO bedömer att Föreningen Furubodas företrädare sammantaget innehar den insikt som
krävs enligt 7 kap. 2 § andra stycket SoL. Föreningen Furuboda har inkommit med
underlag som styrker att insiktskravet är uppfyllt. Detta har de skaffat sig genom
erfarenhet och utbildning.
Vid bedömningen av om Föreningen Furubodas företrädare har insikt har följande
personers erfarenhet och kunskap beaktats:
Bert Runesson – Ordförande och firmatecknare
Per-Inge Andersson – vice vd och firmatecknare
Ewa Pihl Krabbe – ledamot
Mats Horned – ledamot
Marianne Sandberg – ledamot
Magnus Tycke – ledamot
Thomas Jarbo – ledamot
Charlota Hedström – ledamot
Ulf Havenäng – ledamot
Therese Nilsson – ledamot
Anna Andersson - extern firmatecknare
Inspektionen för vård och omsorg
Box 451 83
104 30 Stockholm

Telefon 010-788 50 00
registrator.tillstand@ivo.se
www.ivo.se

Fax 010-788 56 37
Org.nr 202100-6537
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Jenny Anderberg – extern firmatecknare
Föreningen Furubodas företrädare bedöms vara lämpliga att bedriva verksamheten, enligt
7 kap. 2 § tredje stycket SoL.
Föreningen Furuboda bedöms vidare ha ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten, vilket är ett krav som ställs i 7 kap. 2 § fjärde
stycket SoL. Detta har visat sig genom granskning av föreningens årsredovisningar.
Det har inte framkommit något i utredningen som visar att företrädarna för Föreningen
Furuboda inte är lämpliga i övrigt.
IVO bedömer att innehållet i verksamheten, hur verksamheten ska beakta den enskildes
inflytande, föreståndarens och personalens kompetens samt lokalernas ändamålsenlighet
uppfyller de krav som ställs för att verksamheten ska ha förutsättningar att bedrivas med
god kvalitet och säkerhet.
Verksamhetens innehåll
Syftet med målgruppens placering i verksamheten är att:

Få stöd att upprätta och bibehålla en fungerande vardag.
Få trygghet och stabilitet genom kontakt med och bekräftelse av stabila vuxna
(personal/kontaktperson). Få stöd till en fungerande skolgång alternativt ett
introduktionsprogram eller individuellt alternativ med praktik osv, eller stöd till arbete.
Få stöd att bryta destruktiva beteendemönster.
Få möjlighet till aktivitet där intressen och förmågor uppmuntras.
Få stöd att träna och tillägna sig praktiska vardagskunskaper.
Få stöd att öka sin sociala förmåga.
Få redskap att undvika negativ social påverkan i framtiden.
Verksamhetens innehåll bygger på MI, Salutogent förhållningssätt och lågaffektivt
bemötande. Verksamheten är aktivitetsinriktad där individen får möjligheten att i en
bekräftande miljö stärka sin självbild genom att klara saker och få uppmuntran för det,
samt stöd att klara motgångar och skapa nya strategier.
Vid inskrivning i verksamheten får barnet/den unga information om rättigheter, säkerhet,
brandrutiner, synpunkts- och klagomålshantering, verksamhetens rutiner, ordningsregler
mm. Dessa förmedlas muntligt och skriftligt med enkelt och överskådligt material.
Veckomöte hålls med de boende varje vecka. Vid dessa finns möjligheter att ta upp frågor
om verksamheten, rutiner, regler, stämning i boendet mm. Individen har också
regelbundet, minst en gång i veckan, samtal med kontaktperson. Genom båda dessa
mötesformer inhämtas önskemål, synpunkter och klagomål.
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En individuell planering görs (genomförandeplan) där barnet/den unga och
kontaktpersonen kommer överens om vilka aktiviteter och insatser som den ska innehålla,
i linje med uppdragsgivarens vårdplan.
Personal
Föreslagen föreståndare Ulf Haveäng är socionom och har mångårig erfarenhet av
målgruppen. Han har varit verksam som föreståndare i HVB-verksamhet för motsvarande
målgrupp. Han har även arbetat som socialsekreterare på en skola där rollen handlade om
förbyggande insatser kombinerat med myndighetsutövning.

Övrig personal i verksamheten ska ha relevant utbildningsbakgrund, såsom socionom,
behandlingsassistent, socialpedagog och motsvarande, samt erfarenhet av liknande arbete
inom yrken som arbetar med vård av människor. Därtill personlig lämplighet att arbeta
med målgruppen.
Verksamhetslokaler
Verksamheten kommer bedrivas i tre villor som ligger nära varandra och på samma
område. Tanken är att kunna skapa en flexibilitet i lokalerna utifrån ungdomarnas behov.
Dessutom ser verksamheten som en fördel i att boende kan bo separat när så är
nödvändigt. Personal kommer i dessa fall att finnas dygnet runt i de lokaler som används
för boende.

Tallebo är huvudbyggnad och det finns 10 rum för boende, samt 1 för personal. Alla
boende kommer att ha eget rum.
Övriga lokaler Parvillan och Lägenheterna.
Parvillan innehåller två lägenheter med egen ingång, i nära anslutning till
huvudbyggnaden med vardera ett allrum, kök, två sovrum samt badrum med toalett och
dusch, tvättmaskin och torktumlare. Parvillan kan komma att användas för enskilt boende
om det finns behov utifrån ungdomarnas behov. Sammanlagt kan tre barn/unga bo i
parvillornas fyra rum. Ett rum avsätts för personal.
Lägenheterna kommer användas som vårdkedja för äldre ungdomar över 18 år som har
kommit långt i behandlingen och är i behov av träning av vardagsbestyr, rutiner,
självständighet och förberedelse att lämna boendet. I denna lokal finns 4 lägenheter med
egen ingång. Varje lägenhet har allrum, sovrum och kök samt badrum med toalett och
dusch, tvättmaskin och torktumlare.
Föreningen Furuboda har i ansökan uppgett att bygglov finns för den aktuella
verksamheten och att en brandskyddsdokumentation har upprättat.
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Underlag
IVO har utgått från:



Ansökan med bilagor samt eventuella och kompletteringar
Utdrag från Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten om
aktören och de personer som står bakom aktören.

____________________________
Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Abit Dundar. Utredaren Isaaq Hassan har
varit föredragande.

Beslutet har godkänts elektroniskt.
Bilaga:
Tillståndsbevis
Kopia för kännedom till:
Åhus socialnämnd
Berörd räddningstjänst

