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Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utfärdar med stöd av 4 kap. 3  ä
socialtjänstförordningen (2001 :937), SoF, tillståndsbevis för enskild verk-

samhet enligt 7 kap. 1  §  första stycket  4  socialtjänstlagen (20011453),

SOL, att bedriva hem eller öppen verksamhet för vård under en begränsad

del av dygnet, oavsett var verksamheten bedrivs.

Detta tillstånd omfattar endast enskilt bedriven verksamhet enligt social—

tjänstlagen. Verksamheten ska utöver detta ha de tillstånd eller godkän—
nanden som kan krävas av andra myndigheter och iaktta bestämmelser i
andra lagar, förordningar och Föreskrifter som är tillämpliga.

Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis. utfärdat av Socialsty—
relsen 2013—03—27, med dnr 6.3.1—5877/2013.

Tillståndet gäller tills vidare och får inte överlåtas,

Tillståndshavare: Svalnäs Ekonomisk Förening

Organisationsnummer: 769623—6806

Verksamhetens namn: Svalnäs öppenvårdsverksamhet

Adress: Sågtorpsvägen 81 samt Ostra ban—

vägen 62, 183 30 Täby

Fastighetsbeteckning: Julrosen 100 och 101 samt Höst-
fibblan 8

Målgrupp: Bam från 12 t.o.m. 18 år som har
tidigare misslyckanden i skol-
sammanhang. Barnen/de unga kan

ha ett omoget beteende och svå—

righeter i samspelet med andra.
De kan ha koncentrationssvårig-

heter, ett utagerande eller inåtvänt
beteende. Problemen kan höra
samman med/ha sitt ursprung i

uppväxtvillkor, samspelssvårig—

heter, psykosociala svårigheter,

neuropsykiatri ska diagnoser eller

psykiatriska problem. Barn och
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unga vuxna mellan 16 t.o.m. 18

kommer att vårdas avskilt från de

yngre barnen.

20 platser varav l3 på Sågtoms—

vägen 81 och 7' på Östra banvägen

62.

Peter Andersson

Verksamheten syftar till att i sam-

arbete med aktuellt barn/ung

vuxen, dess familj och socialtjänst

möjliggöra psykosocial utveckling

för barnet/den unge. Dagverksam—

het som arbetar miljöpedugogiskt

med de relationer och situationer

som vardagen erbjuder. Det finns

bilde gruppaktiviteter och indivi—

(luella insatser för att träna på spc—

cilika beteenden. lära Sig strate—

gier. samspel och sociala färdig-

heter.

Huvudmannen hzir tillstånd för att

bedriva friskola.


