TILLSTÅNDSBEVIS
BILAGA TILL BESLUT
-

[_1 \

/(0%4.,

Inspektionen för vård och omsorg

2018-12-14

Dnr 6.3.2-40098/2018

1(1)

Avdelningen för tillståndsprövning

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 :93 7),

SoF.

Den som har tillståndet får inte överlåta tillståndet till någon annan. Den som bedriver
verksamheten måste anmäla till IVO om verksamheten läggs ner. Planerade förändringar
som påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan tillstånd från IVO.
Tillståndet gäller från och med den 12 september 2018 och tills vidare.
Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis, daterat 2018-09-12, med dnr 6.3.13 5766/2017.
Omsorgshuset i Stockholm AB ansvarar för att följa det som regleras i SoL, SoF och
andra författningar, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Tillståndshavare:
Organisationsnummer:

Ornsorgshuset i Stockholm AB
556672-3267

Verksamhetens namn:

Omsorgshuset i Stockholm AB
jour- och familj ehemsverksanihet
Götalandsvägen 230
125 21 Älvsjö

Adress:

Målgrupp:
Antal familje-/jourhem per
konsulent:
Föreståndare:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 451 83
104 30 Stockholm

Familjehem och jourhem som tar
emot barn
Tio (10)

Loran Barun

Telefon 010-7885000
registrator.tillstandivo.se
www.ivo.se

Fax 010-788 5637
Org.nr 2021 00-6537
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Ärendet
Omsorgshuset i Stockholm AB, med org.nr 5 56672-3267, har ansökt om ändring av
tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå
familj ehem och jourhern till barn samt som lämnar stöd och handledning till sådana hem
som tar emot barn enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001 :45 3), SoL.
Ändringen avser byte av föreståndare vid Omsorgshuset i Stockholm AB jour- och
familj ehemsverksamhet.

Det senaste tillståndsbeviset har diarienummer 6.3.1-35766/2017.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Omsorgshuset i Stockholm AB:s ansökan
om byte av föreståndare.
Detta beslut om ändring av tillstånd gäller från och med dagens datum och tills vidare.
IVO utffirdar ett tillståndsbevis som skickas tillsammans med detta beslut.

Skälen för beslutet
Vid en sammantagen bedömning finner IVO att verksamheten, med Loran Barun som
föreståndare, har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet enligt 7
kap. 2 § SoL. Skälen till IVO:s bedömning är att Loran Barun har lämplig utbildning och
erfarenhet.
Av ansökan framgår att Loran Barun har en kandidatexamen med sociologi som
huvudäinne. Han har tidigare arbetat som verksarnhetschef vid ett annat vårdbolag och
även arbetat med utveckling av regionchefer, familj ehemskonsulenter och ungdomar..

Underlag
IVO har utgått från följande underlag:
•
•

Ansökan med bilagor
Registerutdrag från Kronofogden och Polismyndigheten

Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Eva Urberg. Utredaren Farha Omar har varit
föredragande.
För Inspektionen för vård och omsorg
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Fax 010-788 5637
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