Vård- och omsorgsförvaltningen
kvalitetsenheten

1(3)
2019-01-17

Eva Henriksson
046 3595365

Vård- och omsorgsnämnden

eva.henriksson@lund.se

Ansökan gällande LOV daglig verksamhet enligt LSS,
Nytida AB avseende enheten SKOA Lund
Dnr 2018/0686

Sammanfattning
Nytida AB har 2018-12-06 ansökt om vård- och omsorgsnämndens
godkännande att inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV (lag
om valfrihet) verkställa daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS (lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade).
IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har utfärdat tillstånd för företaget
att bedriva enskild verksamhet i form av daglig verksamhet enligt 9 § 10
LSS för 15 deltagare som omfattas av personkretsen enligt § 1 LSS, grupp 1.
Då ställda krav i förfrågningsunderlaget är uppfyllda föreslås att vård- och
omsorgsnämnden godkänner Nytida AB, enheten SKOA Lund som
utförare av daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS inom Lunds kommuns
valfrihetssystem enligt LOV.

Beslutsunderlag
Ansökan/anbud från Nytida AB 2018-12-06
Beslut om tillstånd från IVO, daterat 2019-01-14 (dnr 6.3.2-41054/2018)
Förvaltningens tjänsteskrivelse 17 januari 2019 (denna skrivelse).

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet då
daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS är avsedd för personer i yrkesverksam
ålder inom personkrets 1 och 2 som saknar förvärvsarbete och inte är i
utbildning.

Konsekvensanalys funktionsnedsättning
Ärendet berör och påverkar personer med funktionsnedsättning.
Brukare som beviljats daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS får, om Nytida
AB, enheten SKOA Lund, godkännes som utförare, möjlighet till utökat
inflytande när det gäller insatsens utförande.
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Ärendet
Bakgrund:
Sedan 2015 har Nytida AB, enligt LOV-avtal, verkställt daglig verksamhet
vid enheten SKOA Lund i lokaler på Trollebergsvägen i Lund.
I november 2017 flyttade enheten från Trollebergsvägen till lokaler på
Nöbbelövsvägen 100 i Lund och anmälde ändringen till IVO.
Eftersom Nytida AB inte lämnade begärda kompletteringar beslutade IVO
2018-05-21 att ge avslag på ändringsanmälan.
Denna information kom till förvaltningens kännedom i oktober 2018 i
samband med en rutinkontroll inför kommande avtalsuppföljning.
Förvaltningen valde att säga upp LOV-avtalet med Nytida AB, enheten
SKOA Lund, med tre månaders uppsägningstid och sista giltighetsdag är
2019-02-28.

Nytt anbud:
Nytida AB har därefter inkommit med nytt anbud/ansökan 2018-12-06
om att inom kundvalssystemet LOV godkännas som utförare av daglig
verksamhet enligt 9 § 10 LSS, enheten SKOA Lund.
Den dagliga verksamhetens inriktning är densamma som i det tidigare
LOV-avtalet.
Anbudsgivaren beskriver verksamheten i anbudet enligt följande:
”SKOA Lund, daglig verksamhet, kompetens- och arbetscentrum, vänder sig
till dig med utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd. SKOA
Lund arbetar mot brukarens mål. Vi tar tillvara brukarens intressen, styrkor
och drömmar för att hitta en lämplig och meningsfull sysselsättning.
Supported Employment är en grunden i vår verksamhet som syftar till att ge
det stöd som behövs för att klara en arbetsdag.
SKOA Lund inleder en kartläggning när brukaren börjar på den dagliga
verksamheten. Vi ser till brukarens individuella behov och erbjuder
arbetsuppgifter från företag som vi samarbetar med eller med kreativt
arbete i våra lokaler. Brukaren kan också studera exempelvis körkortsteori
eller arbeta med sina intresseområde.
Efter brukarens önskemål kan vi sedan ta steget vidare mot att söka efter en
praktikplats som passar brukaren. Det är också helt möjligt att fortsätta
arbeta i våra lokaler.
SKOA Lund har arbetshandledare som hjälper och stödjer brukaren efter det
behov som finns. På en eventuell praktikplats utses en person som kommer
att bli kontaktperson till brukaren. Praktik inleds med att en gång per vecka
ge stöd från arbetshandledare från SKOA Lund som finns på plats vid de
inledande tillfällena. Arbetshandledare från SKOA stöttar med att skapa ett
individuellt stöd och pedagogisk anpassning så att brukaren får de bästa
förutsättningar att lyckas med ditt arbete och att bli självständig i sina
arbetsuppgifter.
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Efter hand som brukaren blir mer säker på sitt arbete på praktikplatsen
trappar arbetshandledare från SKOA
ner sitt stöd.”
IVO beslutade 2019-01-14 att ge Nytida AB tillstånd att bedriva enskild
verksamhet i form av daglig verksamhet enligt 9 § 10, enheten SKOA Lund
med placering på Nöbbelövsägen 100.
Målgrupp är 15 personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets 1 § 1 LSS och med
Tarja Lindholm som föreståndare.
Kapacitetstaket i anbudet har angetts till 15 deltagare, behovsnivå 1-6.
Upphandlingsenheten i Lunds kommun har kontrollerat att anbudsgivaren
uppfyller förfrågningsunderlagets ställda krav på ekonomisk och finansiell
ställning, skatter, sociala avgifter och försäkringar.
Förvaltningens kvalitetsenhet bedömer, utifrån genomförda
avtalsuppföljningar och möten med anbudsgivaren, att kvalitetskraven
som anges i förfrågningsunderlag med bilagor uppfylles.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
att vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna företaget Nytida
AB, enheten SKOA Lund som utförare av daglig verksamhet enligt 9 §
10 LSS inom Lunds kommuns valfrihetssystem enligt LOV
att uppdra åt nämndens ordförande och förvaltningschefen att teckna
avtal med Nytida AB, enheten SKOA Lund

Susanne Berg
Kvalitetschef

Beslut expedieras till:
Akten
Nytida (mikael.joefsson@ambea.se, kajsa.ullman@nytida.se)
Upphandlingsenheten i Lunds kommun birgitta.petrusson@lund.se )
Myndighetsfunktionen (lena.carlereus@lund.se )
Verksamhetschef vid Stöd och aktivering
(anne.bingtingstrom@lund.se)
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