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 Avdelningen för tillståndsprövning 

 

 

 

  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utfärdar tillståndsbevis för enskild verksamhet 

enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453), SoL, att bedriva hem för 

vård eller boende. 

 

IVO utfärdar detta bevis med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. 

 

Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis, daterat den 23 november 2020 med 

diarienummer 4.1.2-27496/2020. Ändringen av tillståndet gäller tills vidare. 

 

Den som har tillståndet får inte överlåta tillståndet till någon annan. Den som bedriver 

verksamheten måste omedelbart anmäla till IVO om verksamheten läggs ner. Förändringar 

som påverkar tillståndets villkor får inte genomföras utan beslut om ändring av tillståndet 

från IVO. 
 

Framsteget Unga AB ansvarar för att följa det som regleras i SoL, SoF och andra 

författningar, exempelvis Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

 

Detta tillstånd gäller bara de delar av verksamheten som SoL reglerar. Verksamheten ska 

utöver detta ha de tillstånd eller godkännanden som andra myndigheter kan kräva. 

 

Tillståndshavare: Framsteget Unga AB 

 

Organisationsnummer: 

 

559022-1635 

  

Verksamhetens namn: Framsteget Unga 

 

Adress: 

 

Hotellvägen 1 

694 96 Åsbro 

 

Fastighetsbeteckning: 

 

Askersund Lerbäck 7:2 och 1 

  

Målgrupp: Barn och unga, från och med 14 år 

till och med 17 år som vistas i 

olämpliga miljöer (t.ex. som 

begått enstaka brott, som provat 

att ta droger eller som ha ett 

hotfullt beteende). 
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Platsantal: 

 

8 (åtta) platser 

  

Föreståndare: Ingela Lundgren 

  

Verksamhetens innehåll: Syftet med verksamheten är att 

stärka ungdomen möjligheter att 

tillvarata sina egna resurser och 
kunna leva ett självständigt liv. 

Verksamheten 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. 

 

 

 


