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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 och 7 kap. 1 § 2 första stycket, att bedriva sådana boenden som 

motsvarar dem som avses i 5 kap. 7 § tredje stycket samma lag.  

 

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

 

Detta tillståndsbevis ersätter tidigare tillståndsbevis, daterat 2018-04-06, med dnr 6.3.2- 

7493/2018. Tillståndet gäller tills vidare. 

 

Tallgården i Virserum 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: Tallgården i Virserum AB 

 

Organisationsnummer: 556379-9096 

  

Verksamhetens namn: Tallgården 

Adress: Kullev. 3, 5, 6 och 8 samt 

lägenheter på Furuliden 7 i 

Virserum. 

 

Målgrupp: Kategori 1 (7 kap 1 § p 1 SoL): 

Psykiskt funktionshindrade 

personer med missbruksproblem i 

behov av behandling, 

rehabilitering och boende. 

 

Kategori 2 (7 kap 1 § p 2 SoL): 

Företrädesvis äldre medicinskt 

färdigvårdade personer med 

psykiska funktionshinder. 

 

Platsantal: Maximalt 32 klienter varav 17 i 

byggnaderna på fgh Hyveln, 8 på 
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fgh Kullen, 5 på fgh Kulleväg. 5 

och 1 i vardera lgh 

  

Föreståndare: 

 

Målsättning och Vårdinnehåll: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga villkor: 

 

Cathrine Borg Jansson  

 

Målsättningen är att ge 

vårdtagarna ett värdigt boende och 

en meningsfull tillvaro. För 

gruppen missbrukare tillkommer 

målsättningen att få individen att 

känna igen sitt missbruk, att ta 

ansvar och vara aktiv i sin 

behandling och att därigenom 

rehabiliteras till ett liv fritt från 

missbruk. Man försöker att efter 

vars och ens förutsättningar hitta 

livskvalitet och utveckla 

individens förmågor.  

 

Kvalitativa utredningar är grunden 

för all behandling. Vårdinnehållet 

kännetecknas av motiverande 

behandling med kognitiva 

behandlingsinslag. Aktivering 

sker genom deltagande i de 

dagliga sysslorna, studiecirklar, 

utflykter m m. Möjlighet finns att 

delta i fiske, idrott, 

snickeriverksamhet och eget gym. 

Resor ordnas bl a till skidorter och 

badorter. Personalen har 

grupphandledning och 

ledningspersonalen har individuell 

terapi. 

 

Tallgården får ej ta emot personer, 

som vid inflyttningen är 

rullstolsbundna. Tillförlitliga 

rutiner för utrymning av samtliga 

boende skall finnas. 

 

  

  

 


