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Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB
Köpmangatan 44
861 31 Timrå

Ärendet
Västernorrland Utveckling & Omvårdnad AB, med organisationsnummer 556676-4576,
har ansökt om ändring av tillstånd att bedriva bostad med särskild service för vuxna i form
av gruppbostad enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. Ändringen avser byte av föreståndare vid verksamheten
Flottargården som har 6 platser och vänder sig till personer med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS.
Det senaste tillståndsbeviset har diarienummer 4.1.2-09913/2020.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Västernorrland Utveckling & Omvårdnad
AB:s ansökan om att byta föreståndare.
Detta beslut om ändring av tillstånd gäller från och med dagens datum och tills vidare.
IVO utfärdar ett tillståndsbevis som vi skickar tillsammans med detta beslut.

Skälen för beslutet
IVO:s sammantagna bedömning är att verksamheten, med Niclaes Zetterqvist som
föreståndare, har förutsättningar att uppfylla kravet på god kvalitet enligt 6 § LSS. Skälen
till IVO:s bedömning är att Niclaes Zetterqvist genom sin utbildning och erfarenhet har
fått den sammantagna kompetens som krävs för att vara föreståndare för den aktuella
verksamheten.
Vid denna bedömning har IVO beaktat att Niclaes Zetterqvist har läst programmet psykisk
ohälsa – särskild komplicerad problematik om 120 högskolepoäng (hp). Han har därutöver
läst Socialrätt för arbetsledare 7,5 hp. Han är sedan tidigare godkänd föreståndare av IVO
för två särskilda boenden där målgruppen är enskilda med psykiska funktionshinder.
För verksamheten ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god
service och omvårdnad ska kunna ges (6 § andra stycket LSS).
Det ska finnas en person med lämplig utbildning som förestår gruppbostäder (3 §
förordningen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:1090), LSSförordningen),
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Lämplig utbildning enligt 3 § LSS-förordningen är en högskoleutbildning som är relevant
för att en person ska kunna förestå verksamheten i en gruppbostad. Den person som är
utsedd av huvudmannen att ha denna ledarskapsfunktion ska ha tillräcklig kunskap och
kompetens för att bland annat kunna ansvara för att













arbetet organiseras så att den enskilde genom omvårdnaden tillförsäkras goda
levnadsvillkor,
omvårdnaden kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande,
omvårdnaden för varje boende planeras, dokumenteras och följs upp,
kommunens eventuella övriga krav på eller riktlinjer för vad som ska dokumenteras
verkställs,
rutiner finns för att hantera synpunkter och klagomål,
personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet,
personalens behov av handledning tillgodoses,
personalens behov av kompetensutveckling bevakas och stöds,
personal rekryteras och introduceras,
verksamheten planeras, utvecklas och utvärderas,
verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och politiker, och
verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning och nya forskningsresultat.

(5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) om bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9 LSS)

Underlag
IVO har utgått från följande underlag:




Ansökan och bilagor
Ärende med diarienummer 6.3.2-9673/2017
Ärende med diarienummer 6.3.2-15768/2014

Ytterligare information
Niclaes Zetterqvist kommer även förestå Tallgården som har tolv platser och vänder sig
till tolv män med psykisk funktionsnedsättning.
____________________________
Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Helene Christiansson. Utredaren Sakib
Hossain har varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg
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