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Avdelningen för tillståndsprövning 

 

 

Trygga Hem Högkvalitativa  
Behandlingshem S AB 
Nordhaga 115 
472 91 Stillingsön 

  

Ärendet 
Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB, med org.nr 559010-3585, har ansökt 

om tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå 

familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem 

som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. 

Ansökan gäller verksamheten Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB som ska 

vända sig till familjehem och jourhem som tar emot barn. Verksamhetens konsulenter ska 

ansvara för högst tio familje/jourhemsplacerade barn. 

 
 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Trygga Hem Högkvalitativa 

Behandlingshem S AB:s ansökan om tillstånd. 

 

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 

Vid en sammantagen bedömning finner IVO att Trygga Hem Högkvalitativa 

Behandlingshem S AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och 

säkerhet i enlighet med 7 kap. 2 § första stycket SoL. 

 

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB bedöms också ha insikt och vara 

lämplig i övrigt. Detta är krav som ställs i 7 kap. 2 § andra och tredje styckena SoL. 

Bolaget 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. 

 

IVO bedömer att Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB har insikt och är 

lämpligt i övrigt att bedriva den aktuella verksamheten. Det beror på att bolagets 

företrädare sammantaget bedöms ha förvärvat kunskap om de lagar och föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Detta har de skaffat sig genom utbildning och praktisk erfarenhet. 

Den utredning som företagits visar att sökanden även är lämplig i övrigt. 
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IVO bedömer även att Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB har 

ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Denna bedömning utgår bl.a. ifrån 

en granskning av årsredovisningar. 

 

IVO bedömer att innehållet i verksamheten, hur verksamheten ska beakta den enskildes 

inflytande, föreståndarens och personalens kompetens uppfyller de krav som ställs för att 

verksamheten ska ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet. 

 

Verksamheten ger stöd och handledning till familje- och jourhemmen genom individuell 

handledning med hembesök och handledning i grupp var 6:e vecka. Konsulenten ger 

samordningsstöd gällande praktiska saker och en konsulent kan nås dygnet runt för att ge 

stöd. Familjehemmen går utbildningen ”Ett hem att växa i” och får även annan utbildning 

efter hemmen och barnens behov. 

 

Personalen ska ha relevant högskoleutbildning som socionomexamen eller motsvarande 

och erforderlig erfarenhet från socialtjänst.  

Övrig information 

Verksamheten kommer också att lämna stöd och handledning till familje- och jourhem 

som tar emot vuxna. 

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB har ansökt om att Linda Johansson 

ska förestå verksamheten. IVO gör inte längre någon bedömning av föreståndarens 

kompetens eller lämplighet vid ansökan om att bedriva konsulentverksamhet. Om 

tillståndshavaren i framtiden avser att byta föreståndare räcker det med att anmäla detta till 

IVO. Det innebär att ni inte behöver bifoga intyg som styrker personens kompetens vid 

anmälan om byte av föreståndare.  

 

Underlag  

IVO har utgått från följande underlag: 

 Ansökan med bilagor och inkomna kompletteringar 

 Utdrag från Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten 

avseende bolaget och de personer som står bakom bolaget 

 

____________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Maria Nylander. Utredaren Greta Pettersson 

har varit föredragande.  

 

 

För Inspektionen för vård och omsorg 
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Maria Nylander 

   Greta Pettersson  

 

 

Bilaga:  

Tillståndsbevis 

 

Kopia till: 

Socialnämnden i Orust Kommun 
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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för enskild verksamhet 

enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva verksamhet 

som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt 

som lämnar stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn. 

 

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 anmäla till IVO om verksamheten läggs ner. Förändringar som 

påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan tillstånd från IVO. 

 

Detta är ett ursprungligt tillståndsbevis. Tillståndet gäller från och med dagens datum och 

tills vidare. 

 

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem S AB ansvarar för att följa det som regleras 

i SoL, SoF och andra författningar, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd.  

 

 

Tillståndshavare: Trygga Hem Högkvalitativa 

Behandlingshem S AB 

Organisationsnummer: 559010-3585 

  

Verksamhetens namn: Trygga Hem Högkvalitativa 

Behandlingshem S AB 

  

Målgrupp: 

 

Familjemhem och jourhem som 

tar emot barn 

Högsta antal familje-

/jourhemsplacerade barn per 

konsulent: 

 

 

10 

  

Föreståndare: Linda Johansson 

 


