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Förlängning av avtal med Frösunda
LSS AB om driften av daglig
verksamhet Farsta
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden förlänger avtalet med Frösunda LSS AB om
driften av daglig verksamhet Farsta från och med den 1 mars
2015 till och med den 28 februari 2017.

Steinunn Á Håkansson
stadsdelsdirektör

Per-Ove Mattsson
avdelningschef

Sammanfattning
Vid sammanträdet den 20 oktober 2011 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Frösunda LSS AB ansvaret för driften av
daglig verksamhet Farsta enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade. Beslutet gällde från den 1 mars och tre
år framåt och kan förlängas i ytterligare två år om parterna träffar
en överenskommelse om det senast den 31 augusti i år.
Förvaltningen föreslår att nämnden förlänger avtalet från och
med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari 2017.
Besök: Storforsplan 36, Farsta centrum
Post: Box 113, 123 22 Farsta
Tel växel: 08 508 18 000
E-post: farsta@stockholm.se
Hemsida: www.stockholm.se/farsta
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för socialtjänst.
Bakgrund
Vid sammanträdet den 20 oktober 2011 beslutade stadsdelsnämnden att tilldela Frösunda LSS AB ansvaret för driften av
daglig verksamhet Farsta enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS, för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten innehåller enheterna Höken, Stora
Edsvalla och Lilla Edsvalla. Tilldelningsbeslutet gällde från den
1 mars 2012 till och med den 28 februari 2015.
Avtalet kan förlängas med samma villkor med två år om parterna
kommer överens om det senast nio månader innan avtalets
utgång, det vill säga senast den 31 augusti i år.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Sedan avtalets början har förvaltningen regelbundet följt upp
både avtal och verksamhet vid daglig verksamhet med driftansvariga från Frösunda LSS AB.
Uppföljningarna har haft olika upplägg. Avdelningschef har
träffat ledning och ansvariga, förvaltningens uppföljningsgrupp
(verksamhetscontroller och upphandlingsstrateg) har genomfört
granskningsbesök och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS,
har fortlöpande haft uppföljningsträffar om den medicinska
vården. Förvaltningens biståndsenhet för stöd och service till
personer med funktionsnedsättning har fortlöpande genomfört
uppföljningar av brukarnas individuella situation.
Den senaste uppföljningen gjordes av uppföljningsgruppen den
14 april i år i form av ett möte med entreprenörens ledning.
Förvaltningen har under avtalsperioden haft en konstruktiv och
kontinuerlig dialog med driftansvariga. Verksamheten är väl
fungerande, vilket bekräftas vid varje uppföljning. Arbetet är
strukturerat och i enlighet med gällande verksamhetsplan. Det
finns en stabil ledning och kompetent personal. Det pågår
ständigt en utveckling av verksamhetens innehåll och arbetssätt.
Genomförandeplanerna är levande dokument och verksamheten
erbjuder olika typer av arbetsuppgifter.
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Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förlänger avtalet
med Frösunda LSS AB avseende driften av daglig verksamhet
Farsta från och med den 1 mars 2015 till och med den 28 februari
2017.

