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Avdelningen för tillståndsprövning 

 

 

Jägarbacken HVB AB 
Nordanåvägen 3 
816 95 Åmotsbruk 

  

Ärendet 
Jägarbacken HVB AB, med organisationsnummer 559040-8729, har ansökt om ändring av 

tillstånd att bedriva hem för vård eller boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 1 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ändringen gäller byte av föreståndare vid 

verksamheten Jägarbacken HVB med 13 platser för vuxna män från 20 år och uppåt med 

missbruks-/beroendeproblematik. 

 

Det senaste tillståndsbeviset har diarienummer 4.1.2-16141/2021. 

 

Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Jägarbacken HVB AB:s ansökan om att 

byta föreståndare.  

 

IVO utfärdar ett tillståndsbevis som skickas tillsammans med detta beslut. 

Tillståndet gäller från och med beslutsdatum och tills vidare.  

 

Skälen för beslutet 
IVO:s sammantagna bedömning är att verksamheten, med Jörgen Ekdahl som 

föreståndare, har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet enligt 7 

kap. 2 § första stycket SoL. Skälen till IVO:s bedömning är att Jörgen Ekdahl genom sin 

utbildning och erfarenhet har fått den sammantagna kompetens som krävs för att leda, 

utveckla och följa upp verksamheten. 

 

Vid denna bedömning har IVO beaktat att Jörgen Ekdahl är socionom och har läst kursen 

”Ledarskap i Försäkringskassan” ( 7,5 hp). Han har arbetat som socialsekreterare drygt två 

år och har mångårig erfarenhet av ledande befattning inom statlig myndighet. Senast har 

han arbetat drygt tre år som avdelningsföreståndare med vuxna som har missbruksproblem 

vid Statens institutionsstyrelse. Sedan maj 2022 arbetar han som tillförordnad föreståndare 

vid aktuell verksamhet.   

 

Det finns krav i 3 kap. 5 § socialtjänstförordningen (2001:937) som innebär att det ska 

finnas en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten. Det finns också krav 

i 3 kap. 3 § andra stycket SoL som säger att det för utförande av uppgifter inom 

socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Vidare finns krav som innebär att en föreståndare vid ett hem för vård eller boende ska ha 

den sammantagna kompetens som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp 

verksamheten. Föreståndaren ska ha 



  Dnr 4.1.2-20782/2022 2(2) 

 

 

1. en högskoleutbildning med ett innehåll som är relevant för den verksamhet som 

bedrivs vid hemmet, 

2. erfarenhet av liknande verksamhet, och 

3. personlig lämplighet. 

 

(5 kap. 1 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för 

vård eller boende) 

 

Underlag 

IVO har utgått från: 

 

 Ansökan med bilagor  

____________________________  

Beslut i detta ärende har fattats av utredaren Abit Dundar. Utredaren Emmi Lind har varit 

föredragande. 

 

 

Beslutet har godkänts elektroniskt.  

 

Bilaga:  
Tillståndsbevis 

 


