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Avdelningen för tillståndsprövning 

 

 

LIKA Pedagogisk Utveckling AB   
Odengatan 40 
113 51 Stockholm   

  

Ärendet 
LIKA Pedagogisk Utveckling AB, med organisationsnummer 556869-3377, har ansökt 

om tillstånd att bedriva öppen verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet 

enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ansökan gäller 

verksamheten LIKA Pedagogisk Utveckling AB som ska vända sig till familjer med barn i 

åldrarna 0 t.o.m. 17 år i behov av behandling, stöd, pedagogiska insatser eller 

utredning/kartläggning. Föräldrarna kan ha en bristande omsorgsförmåga eller bristande 

anknytning till sitt/sina barn. Barnet/barnen kan uppvisa eller är i riskzonen för 

psykosocial problematik. Verksamheten vänder sig också till barn från 15 år till 18 år och 

unga vuxna från 18 år till 25 år som har problem med missbruk- och kriminalitet. 

Verksamheten ska ha 20 platser.   

 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller LIKA Pedagogisk Utveckling AB:s 

ansökan. 

 

Beslutet om 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 LIKA Pedagogisk Utveckling AB har 

förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 

kap. 2 § första stycket SoL. 

 

IVO bedömer också att bolagets företrädare sammantaget innehar den insikt som krävs 

enligt 7 kap. 2 § andra stycket SoL. LIKA Pedagogisk Utveckling AB har inkommit med 

underlag som styrker att insiktskravet är uppfyllt. Vid bedömningen av om bolagets 

företrädare har insikt ska följande personers erfarenhet och kunskap beaktas: 

 

Olof Grahn –verkställande direktör, ägare och styrelseledamot,  

Michelle Chamoun - styrelsesuppleant 

 

LIKA Pedagogisk Utveckling AB:s företrädare bedöms vara lämpliga att bedriva 

verksamheten, enligt 7 kap. 2 § tredje stycket SoL. LIKA Pedagogisk Utveckling AB 

bedöms vidare ha ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, vilket är ett krav som ställs i 7 kap. 2 § fjärde stycket SoL. 
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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. 

 

Verksamhetens innehåll 

Syftet med verksamheten är att genom sina insatser kunna stärka familjer för att undvika 

placering för det enskilda barnet i familjehem. Målet med verksamheten är att genom att 

erbjuda familjer en intensiv behandlingsinsats i hemmet och vardagsmiljön kunna 

förhindra placering av barn och att socialtjänstens egen öppenvård efter avslutad insats ska 

vara tillräcklig.  

 

Verksamheten erbjuder en intensiv insats för behövande familjer med barn i åldrarna 0 

t.om. 17 år, under en begränsad period. Insatsen är miljöterapeutisk och sker 

huvudsakligen i familjens vardagsmiljö och utgår från vad familjen formulerar för mål 

utifrån socialtjänstens uppdrag. Vid varje insats finns två familjebehandlare i familjens 

hemmiljö med syftet att stödja en familjs process med fokus på relationsbygge, 

samspelsfokus och stärka föräldraskapet. Familjebehandlarna lägger fokus på att bygga en 

relation till familjen. Familjebehandlarna  kartlägger och formulera mål tillsammans med 

familjen.  

 

För att stärka föräldraskapet i vardagssituationer arbetar familjebehandlarna nära, 

flexibelt, stöttande och tillgängligt för att tillsammans med föräldern stärka dennes 

förmåga, bemötande, struktur och föräldraroll.  

 

Verksamheten använder en kartläggande metod som är inspirerad av Multi System 

Therapy, MST där man identifierar problemområden och utifrån en gemensam 

överenskommen prioriteringsordning åtgärdar dessa. Som stöd för kartläggningen används 

bl.a. intervjuer, skattningar, nätverkskarta och livslinje. Dessa verktyg används 

regelbundet för uppföljning under pågående insats samt som utvärdering efter avslutad 

insats. Utredningen i verksamhetens mening är ett kartläggande underlag för socialtjänsten 

som inte lämnas vidare till ansvarig socialtjänst utan samtycke från både barn och 

förälder/föräldrar. Vid behov, och efter önskemål från den enskilde, kan verksamheten ge 

stöd till den enskilde att initiera vårdkontakter inom hälso- och sjukvårdslagen, HSL, samt 

bygga samverkan med dessa. Verksamheten erbjuder psykoterapi och kognitiv 

beteendeterapi av ej legitimerad personal under handledning. Verksamheten ska ha 

regelbunden extern grupphandledning i ärenden av läkare och psykiatriker med inriktning 

mot barn och unga. 

 

När ett familjehemsplacerat barn ska flytta hem ska verksamheten bistå med stödjande 

insatser för att återgången till hemmiljön blir så smidig som möjligt för barnet.  

 

Hur en trygg återgång ska se ut är beroende på hur omfattande familjeproblematiken är 

som ligger till grund för insatsen. Rent konkret ska verksamheten arbeta med separation 
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och återanknytning genom att öka omfattningen gällande umgängen och vara närvarande, 

tillgängliga och stödja barn, föräldrar och familjehem. Arbetet initieras före 

hemtagningsprocessen och pågår en tid efter återgången till hemmiljön. 

 

Barn från 15 år till 18 år och unga vuxna från 18 år till 25 år som har problem med 

missbruk och kriminalitet och bor i familjehem. Gällande denna målgrupp har 

verksamheten endast insats i form av utslussning från placering i familjehem. Målet är att 

barnet eller den unge vuxne ska stödjas och komma ut i självständighet och ut i det 

reguljära samhället. Familjehemmet kan fortfarande vara ett stöd och fungera som en 

kontaktfamilj i ledet att den enskilde når ett självständigt liv med eget boende, studier 

och/eller arbete. I övrigt används samma metoder och verktyg även för denna målgrupp 

med tillägget att målgruppen också erbjuds återfallsprevention. 

 

Familjen som är mål för insatsen kan nå verksamhetens föreståndare och personal under 

dygnets alla timmar per telefon via journummer. På jourtid sker stödet oftast per telefon 

men verksamhetens personal kan åka ut till familjen om behovet uppstår.   

 

Enskilt samtal kan vid behov ske i verksamhetens lokal. I huvudsak kommer insats ske i 

barnets eller den unge vuxnes vardagsmiljö vilket omfattas av nåbarhet dygnets alla 24 

timmar, insats i hemmet och fritidsmiljön samt stöd att söka/klara daglig sysselsättning 

(skola/arbete/praktik). 

 

Bolaget har angett att verksamheten har ett tydligt dokumenterat ledningssystem som 

kontinuerligt följs upp och utvecklas utifrån lagar, förordningar och nationella riktlinjer. 

 

En förstärkt resurs i form av kontaktperson kan också tilldelas en familj utifall situationen 

kräver det i det enskilda fallet, t.ex. om ett barn i en familj har särskilt omfattande behov. 

Kontaktpersonens funktion är då att vara ett utökat stöd till det enskilda barnet.  

 

Personal  

Den tilltänkte föreståndaren, Christina Lindgren, är utbildad socionom med 

diakonalinriktning och har också studerat på magisternivå inom organisation och 

ledarskap, kvalitet och utvärdering samt vetenskapsteori. Hon har också 7,5 

högskolepoäng från kursen ”Att arbeta med barn till föräldrar med allvarliga psykiska 

problem”. Vidare har Christina Lindgren i mer än fyra år arbetat på ett barn- och 

familjecenter för psykosocialt utsatta familjer och ensamplacerade barn mellan 7-12 år. 

Därutöver har hon mångårig sammantagen erfarenhet som socialsekreterare, 

behandlingsassistent, familjebehandlare och enhetschef vid barn- och ungdomsenheter på 

uppdrag av kommuner och socialförvaltningar.  

 

Verksamheten kommer att i samband med behandlande uppdrag att rekrytera socionomer, 

beteendevetare eller med annan likvärdig utbildning samt med minst två år dokumenterad 

behandlingserfarenhet eller vidareutbildning i steg 1 psykoterapi/familjebehandling.    
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Lokal 

Verksamhetens lokal består av rum för konferenser, möten, samtal och handledning. 

Övriga insatser sker i barnens, familjens och familjehemmens vardagsmiljö.  

 

LIKA Pedagogisk Utveckling AB har i ansökan uppgett att en brandskyddsdokumentation 

har upprättats för den aktuella verksamheten.  

Underlag  

IVO har utgått från följande underlag: 

 Ansökan, bilagor och kompletteringar 

 Utdrag från Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogden och Polismyndigheten om 

bolaget och de personer som står bakom bolaget 

 

____________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Margit Markgren. Utredaren Ivan Akrapp har 

varit föredragande.  

 

 

För Inspektionen för vård och omsorg 

 

 

 

 

Margit Markgren  

   Ivan Akrapp  

 

 

Bilaga:  

Tillståndsbevis 

 

Kopia för kännedom till: 

 

Södermalms stadsdelsförvaltning  

Storstockholms brandförsvar 


