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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Begäran om tillsynsplan år 2009 för enskild verksamhet
med inriktning funktionshinder, SoL och LSS
Remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län. (Dnr 7011-08-97489).

Förslag till beslut
1.

Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

2.

Omedelbar justering.

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör
Ulla Johansson
verksamhetsområdeschef
Sammanfattning
Nämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet vilket framgår av
13 kap 5 § SoL och 23 § LSS. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap 1 §
punkterna 1-4 SoL och 9 § punkterna 6-10 LSS. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende föreskrivs att den löpande tillsynen innefattar
inspektion av verksamheten minst en gång per år. Länsstyrelsen begär nu att en tillsynsplan upprättas för år 2009 för de enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder, SoL och LSS, som är belägna i stadsdelsområdet och som stadsdelsnämnden
har tillsynsansvaret för. Förvaltningens avsikt är att påbörja tillsynen på de aktuella
verksamheterna under oktober månad 2009 för att kontrollera att respektive verksamhet följer gällande tillstånd. Snarast efter det att granskningarna genomförts kommer
resultaten att redovisas i en tillsynsrapport som tillställs Länsstyrelsen.

Bilaga
Remissen från Länsstyrelsen i Stockholms län

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 2 (2)

Remissbehandling
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillställt nämnden bifogad remiss för yttrande.
Ärendet avser upprättande av en tillsynsplan för de enskilda verksamheter med inriktning funktionshinder SoL och LSS som är belägna i stadsdelsområdet. Ärendet skulle
ha varit Länsstyrelsen tillhanda den 31 mars 2009, men förvaltningen har av Länsstyrelsen beviljats förlängd remisstid.
Förvaltningens kommentarer och förslag
Nämnden ansvarar för den löpande tillsynen av enskild verksamhet vilket framgår av
13 kap 5 § SoL och 23 § LSS. Verksamheter som avses är de som omfattas av 7 kap 1 §
punkterna 1-4 SoL och 9 § punkterna 6-10 LSS. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende föreskrivs att den löpande tillsynen innefattar
inspektion av verksamheten minst en gång per år. Länsstyrelsen begär nu att en tillsynsplan upprättas för år 2009 för de enskilda verksamheter som är belägna inom
stadsdelsområdet.
Inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista är i nuläget två enskilda verksamheter med inriktning på personer med funktionsnedsättning, SoL och LSS belägna och för vilka
stadsdelsnämnden har tillsynsansvaret. Laszlo Donat - enskild firma, vars verksamhet
tidigare var belägen i stadsdelsområdet, avvecklades under 2008.
Verksamheterna är
Misa Kistaenheten (f.d. Västerort)
Verksamhet: 9 § punkt 10 LSS daglig verksamhet
Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Platser:
40
KFU-gården
Verksamhet: 9 § punkt 7 LSS korttidstillsyn
Målgrupp: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
Platser:
6
Förvaltningens avsikt är att påbörja tillsynen på de två verksamheterna under oktober
månad 2009 för att kontrollera att respektive verksamhet följer gällande tillstånd.
Förvaltningens uppföljning och granskning av verksamheterna kommer att ske utifrån
gällande lagstiftning enligt SoL och LSS varvid särskilt kommer att beaktas de punkter,
allmänna råd och föreskrifter som länsstyrelsen hänvisar till.
Snarast efter det att granskningarna genomförts kommer resultaten att redovisas i en
tillsynsrapport som tillställs Länsstyrelsen.
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