TJÄNSTEUTLÅTANDE
2009-03-18

Dnr 13/2009-72

Tillsynsenheten
Pia Lindbäck
Socialnämnden 2009-04-01

Ansökan om tillstånd enligt 23 § LSS, att bedriva daglig
verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS, från Råhlander Assistans AB.
Länsstyrelsens beteckning 7022-09-856

Sammanfattning
Råhlander Assistans AB ansöker om tillstånd för att starta en daglig verksamhet på halvtid, för en (1) person med autism/lindrig utvecklingsstörning,
enligt 9 § 10 LSS. Länsstyrelsen har begärt ett yttrande kring ansökan.
Råhlander Assistans AB bedriver idag ett assistansföretag inom Täby kommun kring en brukare. Syftet med att starta daglig verksamhet med en (1)
plats är att tillgodose behovet av stimulans och sysselsättning i en organiserad form helt anpassad efter den aktuella brukarens behov.
Brukaren är beviljad insatsen daglig verksamhet av Täby kommun men beslutet är inte verkställt sedan tre år tillbaka på grund av att det saknas plats i
lämplig verksamhet motsvarande brukarens specifika behov.
Tillsynsenheten är positiv till den tänkta verksamheten då den bedöms ha
goda förutsättningar att kunna erbjuda en individuellt anpassad daglig verksamhet i liten skala av god kvalité. Den tänkta bemanningen bedöms dock
kunna minskas med 25% utan att detta inskränker på kvalitén i verksamheten.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande daterat 2009-03-18 och
överlämnar ärendet till Länsstyrelsen som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms Län har begärt yttrande från Täby socialnämnd
Med anledning av att Råhlander Assistans AB ansökt om tillstånd för att
starta en daglig verksamhet, Verkstan, enligt 9 § punkt 10 LSS.
Råhlander Assistans AB driver sedan tidigare assistansföretag, med 11 anställda personliga assistenter, för en brukare med utvecklingsstörning/autism.
Samma brukare har ansökt om och blivit beviljat insatsen daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS. Beslutet är inte verkställt på grund av att det
saknas verksamhet som kan tillgodose brukarens omfattande behov av individuellt anpassat stöd samt behov av att medföra personliga assistenter i
verksamheten.
Verksamhet
Verksamheten ska bedrivas som daglig verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS
med plats för en (1) person med utvecklingsstörning/autism.
Verksamheten ska ha öppet måndag – fredag 20 timmar per vecka.
Verksamhetens inriktning ska vara snickeri, lättare verkstadsarbete, konst
och skapande verksamhet, lättare legoarbete, trädgårdsarbete, bakning och
lättare matlagning samt datauppgifter.
Verksamhetens mål är att tillgodose brukarens behov av stimulans och aktivering anpassad till en nivå som motsvarar den förmåga och det psykiska
välbefinnande som brukaren visar dag för dag. Målet är också att erbjuda
kontinuitet och en så anpassad miljö och verksamhet att brukarens psykiska
välbefinnande samt förmågor förbätttras.
Lokal
Lokalen ligger i ett villaområde, med adress Rospiggsvägen 14, i anslutning
till huvudmannens och även brukarens bostad. Till lokalen hör även en stor
inhägnad trädgård.
Lokalen består av en verkstad, ett kontor samt del i en konstateljé.
Toalett och kök finns i nära anslutning till lokalen i en privat bostad.
Allmänna kommunikationer i form av buss och tåg finns i närområdet.
Personal
Verksamheten ska ha en verksamhetschef på 25 % som ansvarar för att leda
och organisera verksamheten, sköta administration, ekonomi samt personalansvar. En personal ska anställas på 50 % med ansvar för att planera, köpa
in material, ta fram material, förbereda arbetsuppgifter/aktiviteter samt instruera brukarens personliga assistenter.
Utöver den dagliga verksamhetens bemanning har den tänkta brukaren av
platsen i verksamheten alltid med sig 2 personliga assistenter som ansvarar
för omvårdnad samt att stödja brukaren i utförandet av arbetsuppgifter och
sysselsättning.
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Arbetsmiljö
En arbetsmiljöplan med riskanalys avseende hot och våld är framtagen och
godkänd av Regionalt skyddsombud inom Kommunal Stockholms Län.
Kompetens
Den tänkta verksamhetschefen, Eva Råhlander, är utbildad lärare samt har
lång erfarenhet och omfattande dokumenterad kompetens, förvärvad genom
ett flertal kurser och mångårig handledning, kring områdena autism samt
arbetsgivaransvar.
Den personal som ska anställas ska ha lång och dokumenterad erfarenhet av
målgruppens behov samt utbildning i tydliggörande pedagogik.
All personal får handledning av psykolog var 14:e dag.
Gemensam utbildning för all personal i bemötande vid utagerande beteende
kommer att genomföras inför verksamhetsstart.
Kontakt med miljö- och hälsovårdsmyndighet
Råhlander Assistans AB har varit i kontakt med Susanne Backlund, Södra
Roslagens Miljö- och hälsokontor. Myndigheten har inga synpunkter på eller några invändningar mot förslaget att bedriva daglig verksamhet i de avsedda lokalerna. För verksamhet i den här omfattningen gäller ingen anmälningsplikt.
Kontakt med brandmyndighet
Råhlander Assistans AB har 2009-01-07, varit i kontakt med brandinspektör
Hans Lardner, Södra Roslagens Brandförsvar. Brandmyndigheten har inget
att invända men påpekar att brandsläckare och brandvarnare måste finns i
verksamheten.
Kontakt med byggnadsnämnd
Råhlander Assistans AB har haft kontakt med kommunens bygglovsenhet
som meddelat att någon bygglovsansökan inte behövs i detta fall.
Kontakt med grannar
Råhlander Assistans AB har enligt uppgift informerat grannarna, om den
planerade verksamheten. Grannarna har inte haft några synpunkter eller invändningar.
Bedömning
Råhlander Assistans AB har erfarenhet av att driva företag inom omsorg om
funktionshindrade och har även den kompetens kring autism och pedagogiska förhållningssätt som personer med autism i kombination med utagerande beteende kräver.
Företaget har redan idag en struktur för att arbeta med kvalitetssäkring,
riskanalys/krishantering, dokumentation samt kompetensutveckling.
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Tillsynsenheten är positiv till den planerade verksamheten utifrån den inspektion som gjorts av lokalerna, intervju med huvudmannen samt genomgång av rutiner för att säkra kvalitén och säkerheten i verksamheten enligt
LSS. Utan att inskränka på kvalitén i den planerade verksamheten bedöms
dock den tänkta bemanningen kunna minskas med 25%.
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Socialchef
.
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Chef/Tillsynsenheten

