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Avdelningen för tillståndsprövning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för
enskild verksamhet i form av korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 23 § och 9 §
6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
IVO utfärdar detta bevis med stöd av 9 § förordningen (1993: 1090) om stöd och service
till vissa funktionshindrade.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för
enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 3 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att
bedriva hem för viss annan heldygnsvård.
IVO utfärdar detta bevis med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF.
Den som har tillståndet får inte överlåta tillståndet till någon annan. Den som bedriver
verksamheten måste omedelbart anmäla till IVO om verksamheten läggs ner. Planerade
förändringar som påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan tillstånd från IVO.
Tillståndet gäller tills vidare. Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis, daterat
2015-03-06, med dnr 6.3.2-4824/2015.
6
Föreningen Furuboda ansvarar för att följa det som regleras i LSS, LSS-förordningen,
SoL, SoF och andra författningar, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd.
Detta tillstånd gäller bara de delar av verksamheten som LSS och SoL reglerar.
Föreningen Furuboda ska utöver detta ha de tillstånd eller godkännanden som andra
myndigheter kan kräva och också följa alla bestämmelser i andra lagar, förordningar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Tillståndshavare:
Organisations-/personnummer:

Föreningen Furuboda
838200-5281

Verksamhetens namn:
Adress:
Fastighetsbeteckning/lgh nr:

Föreningen Furuboda
Furubodavägen 247, 296 86 Åhus
Yngsjö 1:168

Inspektionen för vård och omsorg
Box451 83
104 30 Stockholm

Telefon 010-78850 00
registrator_tillstand@ivo.se
www.ivo.se

Fax 010-78856 37
Org.nr 202100-6537
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Målgrupp:

Dnr 6.3.2-42958/2016

Personer med
funktionsnedsättningar som har
behov av korttidsvistelse. Ålder
och personkretstillhörighet beror
på vilken verksamhet som för
tillfället erbjuds på Furuboda.
I LSS-verksamheten är
målgruppen barn, ungdomar och
vuxna.
I SoL-verksamheten är
målgruppen vuxna personer med
funktionshinder som behöver
korttidsvistelse eller
rehabilitering.

Antal platser:

LSS-verksamheten 65 platser
SoL-verksamheten 5 platser

Föreståndare:

Kerstin Olofsson
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