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SOCIAL OMSORG

Handläggare: Siv Lundgren
Telefon: 08-508 13 185

Till
Södermalms stadsdelsnämnd

Ansökan från Behandlingsgruppen Br yggan AB och
Cean AB om tillstånd att bedriva dagverksamhet och
HVB
Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län 7021-2007-65067 och -65069
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden avstår från att yttra sig över ansökan.
2. Beslutet justeras omedelbart

Denise Melin
tf stadsdelsdirektör

Remissen
Cean AB och Behandlingsgruppen Bryggan AB har ansökt om tillstånd för
dagverksamhet och HVB (Hem för vård eller boende) för ungdomar på Kocksgatan 40 i
Stockholm. Med anledning av kommunens ansvar för tillsyn av enskilda verksamheter ger
länsstyrelsen socialnämnden, i detta fall stadsdelsnämnden, möjlighet att yttra sig över
ansökan. Om nämnden avstår från att yttra sig ska skriftligt besked härom lämnas till
länsstyrelsen.

Förvaltningens förslag
Moderbolaget Behandlingsgruppen Bryggan AB, (nedan kallad Bryggan) och det helägda
dotterbolaget Cean AB ( nedan kallad Cean) har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholms
län om tillstånd att bedriva dagverksamhet och HVB för ungdomar. Ansökan bifogas.
Övrig dokumentation i ansökan finns att tillgå hos stadsdelsnämndens sekreterare.
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Bryggan och Cean har bedrivit verksamhet för ungdomar med psykosociala problem
respektive missbruksproblem under många år. Företagen har aldrig haft ramavtal med
Stockholms kommun. Länsstyrelsen har hittills inte ansett verksamheten vara
tillståndspliktig. Under åren har det skett vissa förskjutningar i verksamheten. Ägarna vill
vidareutveckla verksamheten och ansöker om tillstånd för att sedan kunna delta i
kommunernas upphandlingar.
Gränsen mellan vad som kan anses vara tillståndspliktigt eller inte är i vissa fall svår att
dra. Enligt uppgift från länsstyrelsen den 8 oktober kommer den inför beslutet om
tillståndsgivning att göra ett besök hos de sökande för att få mera klarhet i vissa delar av
ansökan.
Förvaltningen har svårt att utifrån ansökningshandlingarna få grepp om det exakta
innehållet i verksamheten och föreslår därför att nämnden avstår från att yttra sig.
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