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RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
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SDN 2007-09-20

VERKSAMHETSOMRÅDET OMSORG OM PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Handläggare: Ewa-Britt Ek
Telefon: 08-508 01 401
Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Yttrande till länsstyrelsen över ansökan från Misa
AB om tillstånd att driva enskild verksamhet enligt LSS, daglig verksamhet

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden har inget att erinra mot att Misa AB i enlighet med ansökan får tillstånd att
driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Verner Stadthagen
Stf stadsdelsdirektör

Ulla Johansson
Verksamhetsområdeschef

Ansökan
Misa AB har sedan tidigare tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade. Verksamheten avser daglig verksamhet för personer i
yrkesverksam ålder. Med anledning av lokalbyte har företaget nu tillställt länsstyrelsen en
ansökan om ändring av tillståndet. I enlighet med socialtjänstförordningen 4 kap 2 § ges
stadsdelsnämnden möjlighet att yttra sig över den nu aktuella ansökan från Misa AB.

Bilagor
1.

Remiss från länsstyrelsen inklusive ansökan från Misa AB
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2.

Rapport från stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta efter genomförd tillsyn över verksamheten i oktober 2006

Förvaltningens kommentarer och förslag
Verksamheten Misa dagliga verksamhet i Västerort var tidigare förlagd i lokaler på Gunnebogatan 26 i Spånga. Ansvaret att utöva tillsyn över verksamheten åvilade därmed SpångaTensta stadsdelsnämnd. I oktober 2006 genomförde Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningen en
tillsyn enligt LSS § 23 över verksamheten och fann då att verksamheten uppvisade en god
kvalitet, att lokalerna var ändamålsenliga och att tillgängligheten var god. Stadsdelsnämnden
godkände rapporten vid sitt sammanträde i november 2006.
Med anledning av lokalbyte har företaget nu tillställt länsstyrelsen en ansökan om ändring av
tillståndet. Verksamheten, nu kallad Misa, Kistaenheten, är flyttad till lokaler på Norgegatan 2
i Kista. I anslutning till länsstyrelsens remiss och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnds möjlighet
till yttrande i ärendet, har chefen för verksamhetsområdet omsorgen om personer med funktionsnedsättning tillsammans med en verksamhetssekreterare besökt Misa, Kistaenheten. Tillsammans med föreståndaren har vid detta besök också en genomgång av verksamheten skett.
I likhet med vad som framkom vid den av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning tidigare genomförda tillsynen, gör Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning bedömningen att kvaliteten i verksamheten är fortsatt god, att också de nya lokalerna i Kista är ändamålsenliga och fräscha och att
tillgängligheten är god. Förvaltningen gör vidare bedömningen att de av företaget i ansökan
till länsstyrelsen lämnade uppgifterna är korrekta. Verksamheten har i nuläget 28 personer
inskrivna i verksamheten men har möjlighet att ta emot 40 arbetstagare.
Med anledning av vad som redovisats ovan ser förvaltningen inte något hinder för Misa AB i
enlighet med ansökan får tillstånd att driva verksamhet enligt 23 § LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i stadsdelsområdet Kista.
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