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Tallkullens HVB-hem AB
Nyhemsgatan 40
641 51 Katrineholm

Ärendet
Ansökan om ändring av tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt
socialtjänstlagen (2001:453), SoL.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller med stöd av 7 kap. 1 §
första stycket 1 och 7 kap. 2 § SoL Tallkullens HVB-hem AB ansökan
om ändring av tillstånd att bedriva Tallkullens HVB-hem i form av hem
för vård eller boende. Ändringen avser byte av föreståndare.

Bakgrund
Tallkullens HVB-hem AB har tillstånd att bedriva enskild verksamhet
enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL, HVB, vid Tallkullens HVB-hem.
Tillståndet omfattar 16 platser för vuxna personer med psykiska funktionshinder.
Tillstånd meddelades ursprungligen av Länsstyrelsen i Södermanlands
län den 13 juni 2000, dnr. 503-2265-2000.
Senaste beslut om ändring av tillståndet meddelades av Länsstyrelsen i
Södermanlands län den 2 januari 2006, dnr. 702-12459-2004.

Ansökan
Tallkullens HVB-hem har den 3 februari 20014 ansökt om ändring av
tillstånd att bedriva HVB enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 SoL. Ändringen avser byte av föreståndare.
Som stöd för sin ansökan har Tallkullens HVB-hem anfört följande.
Målgrupp
Huvudmannen bedriver verksamhet med 16 platser för vuxna personer
med psykiska funktionshinder. I verksamheten finns 6 utslussplatser
samt 10 vårdplatser.
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Personal
Av huvudmannen föreslagen föreståndare, Maléne Smedberg, är utbildad socionom 120 p. Utöver socionom utbildningen har hon läst arbetslivspedagogik 20 p samt handledarutbildning. Vidare har hon genomgått kortare kurser bland annat i lösningsfokuserat arbetssätt, ASI- intervjumetod, Ekonomi/bokföring, Ledarskap, Arbetsrätt och LSS utbildningar. Maléne Smedberg har tidigare arbetat som socialsekreterare
där klienter med psykiska funktionsnedsättningar var mycket vanligt
förekommande. Hon har varit timanställd på behandlingshem och på
socialjouren samt arbetat som skolkurator. Under perioden 2007-2014
var hon verksamhetschef för LSS gruppbostad och daglig verksamhet,
målgruppen i gruppbostaden var personer tillhörande personkrets 1
LSS med tilläggsproblematik, psykiska funktionsnedsättningar. Den
psykiska tilläggsproblematiken var den främsta anledningen till att personerna kom till boendet. Sen 2014 är hon VD för LSS boende och
skola 50 %. Till ansökan har utbildningsbevis och tjänstgöringsintyg
bifogats. Hennes tjänstgöringsgrad i aktuell verksamhet kommer att
vara 50 %.

Utredning i ärendet
IVO har tagit del av inkommen ansökan och inhämtat referens från
uppgiven referenslämnare.
Vandelprövning
Registerkontroll har vidtagits hos Rikspolisstyrelsen. Vid den kontrollen har inga anmärkningar framkommit.

Skälen för beslutet
Tillämpliga bestämmelser
Tillämpliga bestämmelser Socialtjänstlagen (2001:453) och socialtjänstförordningen (2001:937) i lämpliga delar.
Bedömning
IVO bedömer att föreståndaren Maléne Smedberg har adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av liknande verksamhet samt personlig
lämplighet för uppdraget som föreståndare på Tallkullens HVB-hem.

Beslut i detta ärende har fattats av Margit Markgren. Utredaren Louise
Lundberg har varit föredragande.
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Margit Markgren
Louise Lundberg

Bilaga:
Tillståndsbevis
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