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Ärendet 
Perspektiva Omsorg i Sverige AB, med organisationsnummer 559129-8285, har ansökt 
om tillstånd att bedriva konsulentverksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Ansökan gäller verksamheten Perspektiva Omsorg som 
vänder sig till jour- och familjehem som tar emot barn.  
 
Beslut 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bifaller Perspektiva Omsorg i Sverige 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 Perspektiva Omsorg i Sverige AB har 
förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i enlighet med 7 
kap. 2 § första stycket SoL. 
 
Perspektiva Omsorg i Sverige AB bedöms också ha insikt och vara lämplig i övrigt. Detta 
är krav som ställs i 7 kap. 2 § andra och tredje styckena SoL. Bolaget 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. 
 
IVO bedömer att företrädarna för bolaget har förvärvat insikt genom tidigare erfarenhet 
samt genom utbildning. IVO bedömer även att Perspektiva Omsorg i Sverige AB har 
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Denna bedömning utgår bland annat 
från granskning som gjorts av bolagets årsredovisningar. 
 
IVO bedömer att innehållet i verksamheten uppfyller de krav som ställs för att 
verksamheten ska ha förutsättningar att bedrivas med god kvalitet och säkerhet. 
 
Verksamhetens innehåll 
Perspektiva Omsorg i Sverige AB kommer att erbjuda utbildning och handledning till de 
jour- och familjehem som anlitas. Jour- och familjehemmen erbjuds därutöver 
regelbundna hembesök av bolagets konsulenter. Konsulenterna kommer att vara tillgängliga 
för rådgivning dygnet runt via telefon. Aktiviteter med kreativa inslag kommer att anordnas. 
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Konsulenterna kommer att ge insatser till högst tio jour- eller familjehems placerade barn 
samtidigt.  
 
Personal som ska anställas i verksamheten ska ha relevant högskoleutbildning och 
erforderlig erfarenhet/kompetens.  
 
Sona Babajan kommer att förestå verksamheten.  

Underlag  
IVO har utgått från följande underlag: 

x Ansökan med bilagor  
x 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 Bodil Wiberg 
har varit föredragande.  
 
 
För Inspektionen för vård och omsorg 
 
 
Margit Markgren  
 
 
   Bodil Wiberg 
 
 
Bilaga:  
Tillståndsbevis 
 
 


