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Ansökan om tillstånd, enligt 23 § LSS att bedriva daglig
verksamhet enligt 9 § punkt 10 LSS, från Enigma Omsorg
AB.
Länsstyrelsens beteckning 7022-09-48779

Sammanfattning
Enigma Omsorg AB ansöker om tillstånd för att starta en daglig verksamhet, enligt 9 § punkt 10 LSS, för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Länsstyrelsen har begärt in ett yttrande kring ansökan.
Social omsorgs tillsynsenhet är positiv till den planerade verksamheten och
inriktningen på den.

Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande daterat 2009-08-25
och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen som sitt eget.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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TÄBY KOMMUN
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Bakgrund
Länsstyrelsen i Stockholms Län har begärt in ett yttrande från Täby socialnämnd
med anledning av att Enigma Omsorg AB ansökt om tillstånd för att starta en ny
daglig verksamhet, enligt 9 § punkt 10 LSS, inom Täby kommun.
Enigma Omsorg AB driver sedan flera år tillbaka boende, daglig verksamhet och
korttidsboende enligt LSS för personer med autism, utvecklingsstörning och
Aspergers syndrom.
Målgruppen för den tänkta verksamheten är vuxna personer, med neuropsykiatriska funktionshinder, som omfattas av personkretsen enligt 1 § punkt 1 LSS.
Verksamhet
Verksamheten som benämns daglig verksamhet/dagcenter Hyttan kommer att
inrymmas på nedre botten i en kontorsfastighet på Enhagsslingan. och beräknas
kunna ta emot 14 brukare.
Verksamheten erbjuder brukarna att utifrån individuella förutsättningar, möjligheter och intressen få pröva på och träna färdigheter inom olika arbetsområden/arbetsmoment.
De arbeten/arbetsmoment som kommer att erbjudas är dataverksamhet, datautbildning, enklare monteringsjobb, etikettering, mindre förpackningsjobb, filmverkstad, hantverkspedagogisk verksamhet av typen sömnad och vävning etc.
Arbetscentret ska så långt det är möjligt vara en vanlig arbetsplats där brukarna
har fasta individuella scheman för sina arbetstider och arbetsuppgifter.
I de fall förutsättningar finns så kan brukarna, i varierande omfattning, pröva
arbete på en riktig arbetsplats.
Inom verksamheten kommer även att rymmas aktiviteter inom friskvård, fysisk
träning samt kulturaktiviteter.
Mål
Verksamheten har som mål att utveckla brukarens möjligheter till förvärvsarbete.
Detta ska ske genom målinriktad träning och genom att ge deltagarna stimulans,
utveckling, gemenskap samt en meningsfull vardag.
Personal- och kompetens
Enhetschef för verksamheten kommer initialt att vara en enhetschef inom Enigma
Omsorgs dagliga verksamhet. Övrig personal har också erfarenhet av tidigare
arbete med målgruppen.
Personaltätheten är beräknad till 0,4 – 0,8 personal per brukare beroende på behov.
Övriga kontakter
Kontakt har tagit med Roslagens Miljö- och Hälsa, som inte har några invändningar mot verksamheten, och med brandmyndighet som kommer att göra inspektion när verksamheten kommit igång.
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Bedömning
Enigma Omsorg AB är en känd entreprenör med lång erfarenhet av att bedriva
verksamhet enligt LSS. Bolaget bedriver sedan tidigare, med goda erfarenheter,
flera verksamheter för den aktuella målgruppen.
Tillsynsenheten är positiv till den tänkta verksamheten och inriktningen på den.

Eva Kohl
Enhetschef
Tillsyn

Lisbeth Sämå
Socialchef

