LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Allmänna utskottet
Socialnämnden

2009-08-26

113

2

Dnr 2009/193-751

Ansökan om tillstånd att driva enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § p
1 SoL i form av hem för vård eller boende – Utslussen Vård AB dnr.
702-5128-09. Yttrande
Bilagor: Ansökan från Fabian Lindesjö om tillstånd att driva enskild
verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen i form av hem för vård eller
boende

Ärendebeskrivning
Socialnämnden i Luleå Kommun har beretts möjlighet att yttra sig över
ansökan från Utslussen Vård AB Box 150 57, 750 15 i Uppsala om att
bedriva enskild verksamhet enligt 7 kap. 1 § p.1 socialtjänstlagen i form
av hem för vård eller boende (HVB), benämnt Utslussen Vård AB i
Norrbotten. Målgrupp är pojkar och flickor i åldern 16-20 år med tidigare
lättare missbruksproblem – ej aktivt missbruk - , ungdomar som är eller
riskerar att hamna i kriminellt eller vagabondmässigt beteende samt
ungdomar med beteende- och relationsproblematik. Verksamheten
kommer att bedrivas i fastigheten Luleå Bergnäset 2:638, Bergnäsvägen
52, 972 53 Luleå.

Förvaltningens yttrande
Socialnämndens yttrande skall utgå från bestämmelserna i SoL 7 kap. 2 § som
avser kvalitets- och säkerhetsfrågor där nämnden utifrån sin lokala
kännedom kan lämna synpunkter.
Utslussen Vård AB har i sin ansökan uppgivit Fabian Lindesjö som
föreståndare. Verksamheten kommer att bedrivas som AB.
Fabian Lindesjö har utbildning från Stockholms universitet 40 poäng i
socialt arbete, lärarexamen om 140 poäng från GIH samt utbildning som
ART-instruktör, kontaktpersonsutbildning omfattande 10 timmar samt
utbildad gympaledare inom Friskis& Svettis.
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Fabian har arbetslivserfarenhet som behandlingsassistent på
Stadsskogens behandlingshem under tiden 2006-10-01 - - 2008-05-30,
Han har arbetat som vik. Brandman i Gällivare under tiden 2005-06-05
till 2008-08-18. Som lärare i idrott och hälsa har Fabian arbetat under
2001 – 2002 vid Uvengymnasiet i Uppsala.
Fabian har grundat Utslussen Vård AB 2007 i Uppsala var man bedrivit
verksamhet i tre lägenheter för vårdtagare där ett behov av tillsyn och
stöd föreligger.
Socialnämnden överlåter till Länsstyrelsen som har ansvar för att
bedöma om Fabian Lindesjö som uppgiven föreståndare för
verksamheten uppfyller kompetenskraven i SOSFS 2003:20.
Utslussen Vård AB har lokaler som uppfyller klienternas krav på
säkerhet avseende utrymning och brandsäkerhet samt säkerheten för
personalen med larmanordningar.

Förvaltningens förslag till beslut
-

_____

Med beaktande av ovanstående tillstyrker Socialnämnden i Luleå
Kommun ansökan från Utslussen Vård AB att bedriva verksamhet
enligt 7 kap. 1 § p.1 Socialtjänstlagen i form av hem för vård eller
boende.

Socialnämnden beslutar
-

Tillstyrka ansökan från Utslussen Vård AB att bedriva verksamhet
enligt 7 kap. 1 § p.1 Socialtjänstlagen i form av hem för vård eller
boende.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____

Beslutsexpediering
Länsstyrelsen i Norrbottens län
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