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Framsteget Unga AB
Ervalla 251
718 95 Ervalla

Ärendet
Framsteget Unga AB (tidigare Aurel Care AB), med organisationsnummer 559022-1635,
har ansökt om att ändra sitt tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 §
första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ändringen gäller målgrupp, antal
platser samt föreståndare vid verksamheten Framsteget Unga (tidigare Aurel) som vänder
sig till ensamkommande barn i åldern 13 till och med 17 år som söker asyl eller som har
beviljats uppehållstillstånd. Verksamheten har12 platser.
Det senaste tillståndsbeviset har diarienummer 6.3.1-29336/2015.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Framsteget Unga AB:s ansökan om att
ändra sitt tillstånd.
Beslutet om ändring av tillstånd gäller från och med dagens datum och tills vidare. IVO
utfärdar ett tillståndsbevis som skickas tillsammans med detta beslut.

Skälen för beslutet
IVO:s sammantagna bedömning är att Framsteget Unga AB med de planerade ändringarna
av tillståndet har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet
enligt 7 kap. 2 § SoL.
IVO bedömer att innehållet i verksamheten, hur verksamheten ska beakta den enskildes
inflytande, föreståndarens och personalens kompetens och lokalernas ändamålsenlighet
uppfyller de krav som ställs för att verksamheten ska ha förutsättningar att bedrivas med
god kvalitet och säkerhet.
Målgrupp
Verksamheten ska ta emot målgruppen barn och unga som vistas i olämpliga miljöer (t.ex.
som har begått enstaka brott, som provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende.
Åldersspannet är från och med 14 år till och med 17 år.
Syftet med verksamheten är att stärka ungdomens möjligheter att ta tillvara sina egna
resurser och kunna leva ett självständigt liv. Identifiera, stärka och bygga vidare på
resurser hos individ i familj/nätverk, prosociala kontakter och skola/fritid. Verksamheten
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ska ge ungdomarna vägledning att hitta, använda och befästa alternativa tanke- och
beteendemönster och sätt att reglera känslor på.
Verksamheten ska ge insatser i form av KBT, MI, SA-CRA, 12-stegsinterventioner i
lämpliga delar för de som har begynnande missbruk samt miljöterapi. Verksamheten
erbjuder också neurofeedbackträning.
Ett salutogent förhållningssätt med fokus på individens styrkor är grunden i verksamheten
och en förutsättning för att skapa trygghet och därmed delaktighet och inflytande.
Ungdomen är delaktig från start i utformandet av genomförandeplanen som görs
gemensamt. Ungdomen har en kontaktperson som de har veckovisa samtal med för att
sammanfatta veckan, planera framåt och diskutera behov och synpunkter.
Verksamheten upprättar en plan tillsammans med den unge, vårdnadshavare och andra
ansvariga för hur skolgången ska utformas med hänsyn till den unges önskemål och
behov.
Daglig struktur och behandlingsinnehåll skapar trygghet och förutsägbarhet och en viktig
förebyggande aspekt är tonvikt på näringsriktig kost och fysisk aktivitet vilket är
prioriterat i verksamheten.
Hög tillgänglighet på personal skapar förutsättningar för att vara observant på
ungdomarnas behov och hitta fungerande lösningar för att förebygga konflikter.
Bemanningen planeras och anpassas utifrån behandlingsinnehåll, skola och
fritidsaktiviteter samt beläggning.
Platsantal
Verksamheten ska ha åtta platser. De boende har varsitt boenderum i huset som har två
våningar. På övre plan finns två boenderum som är 17.5 kvm stora och ett
gemensamhetsrum. På entréplan finns sex stycken boenderum som är mellan 9 och 16
kvm stora. Det finns även tre toaletter/dusch, personalrum, kontor, samtalsrum,
gemensamhetsutrymmen samt kök i huset.
Föreståndare
Ulrika Ringström, som ska förestå verksamheten, är socionom. Hon har även utbildat sig
inom MI, BBiC, ledarskap samt läst grundläggande psykoterapeututbildning i KBT (45
hp). Hon har arbetat som socialsekreterare i olika kommuner med b.la barn- och
ungdomsärenden. Hon har arbetat som gruppledare och biträdande enhetschef på
utredningsenheten barn i en kommun samt som enhetschef för mottagnings- och jourenhet
samt familjerätten i en kommun. Hon har förestått ett HVB för pojkar med psykosociala
behandlingsbehov. Sedan 2019 arbetar hon hos huvudmannen som biträdande föreståndare
på HVB med målgruppen män 18-65 år med beroendeproblematik.
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Övrig personal ska ha utbildning som socionom, behandlingspedagog eller socialpedagog.

Underlag
IVO har utgått från följande underlag:


Ansökan, bilagor och kompletteringar

____________________________
Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Abit Dundar. Utredaren Greta Pettersson har
varit föredragande.

För Inspektionen för vård och omsorg

Abit Dundar
Greta Pettersson

Bilaga:
Tillståndsbevis
Kopia för kännedom till:
Räddningstjänsten

