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Umsókn um starfsleyfi/umsýsluleyfi vegna reksturs þjónustu við fatlað fólk
með langvarandi stuðningsþarfir
Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og
barnaverndar / 24.5.2019 09:57

Umsókn
Umsókn um starfsleyfi/umsýsluleyfi vegna reksturs þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir
samkvæmt 7. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, nr. 38/2018, sbr. einnig
reglugerð nr. 1033/2018, um starfsleyfi til félagasamtaka, sjálfseignarstofnana og annarra þjónustu- og
rekstraraðila sem veita þjónustu við fatlað fólk.

Sótt er um starfsleyfi fyrir starfsemi sem þegar er í rekstri,
sbr. 9. gr. reglugerðar um starfsleyfi til félagasamtaka,
sjálfseignarstofnana og annarra þjónustu- og rekstraraðila
sem veita þjónustu við fatlað fólk

Áætlað upphaf starfsemi

Áætluð lok starfsemi (ef starfsemin er tímabundin)

Umsækjandi
Þjónustu- og rekstraraðili er sá sem hyggst veita starfsleyfisskylda þjónustu við fatlað fólk, skv. III og IV kafla laga
nr. 80/2018. Þjónustu- og rekstaraðilii ber ábyrgð á framkvæmd þjónustunnar og skuldbindur sig til að sjá um að
starfsemi og rekstur sé í samræmi við lög og reglugerðir sem gilda um þjónustuna á hverjum tíma.

Heiti Handverkstæðið Ásgarður

Kennitala 6103962679

Lögheimili Álafossvegi 24

Póstnúmer 270

Sveitarfélag 270 Mosfellsbæ

Vefsíða www.asgardur.is

Símanúmer 5671734

Tölvupóstfang asgardur@asgardur.is

Starfsheiti Vinnustaður fatlaðra

Fyrirkomulag rekstrar Sjálfseignarstofnun

Forsvarsmaður
Hér skal skrá upplýsingar ef forsvarsmaður er annar en þjónustu- og rekstraraðili /umsýsluaðili.

Nafn og starfsheiti Heimir Þór Tryggvason forstöðumaður

Kennitala 2301604579

Símanúmer 6981319

Tölvupóstfang heimirth@internet.is

Starfsstöð og tegund þjónustu
Heiti Handverkstæðið Ásgarður

Aðsetur Álafossvegi 10, 12, 14. 22.

Póstnúmer 270

Sveitarfélag Mosfellsbæ

Tegund þjónustu Önnur þjónusta

Lýsið nánar Aðstoða fatlaða við handverk smíðar og fl.

Fylgigögn
Eftirtalin gögn skulu fylgja eftir því sem við á:
• Samþykktir lögaðila.  Ef þjónustu- og rekstraraðili er lögaðili skal leggja fram samþykktir félagsins.
• Samningur við þjónustukaupanda eða drög að slíkum samningi ef hann liggur fyrir.



GoPro Self Service / Page 2

• Rekstraráætlun, þar sem meðal annars skal tilgreina hvernig rekstrarfjár er aflað og hvernig það verður nýtt.
• Upplýsingar um:
a) Húsnæði:
Hér skal meðal annars tilgreina með hvaða hætti rekstraraðili hefur tryggð að húsnæði uppfylli kröfur laga um
aðgengi og brunavarnir.
b) Starfsmannahald:
Hér skal meðal annars tilgreina fjölda stöðugilda og fjölda starfsfólks. Einnig skal hér koma fram með hvaða
hætti rekstraraðili hefur tryggt að starfsemin uppfylli kröfur laga um vinnuvernd og aðbúnað starfsmanna (drög að
áhættumati eða áhættumat ef það liggur fyrir).
c) Fjölda notenda:
Hér skal tilgreina fjölda þjónustunotenda, hverju sinni.
• Sakavottorð forsvarsmanns. Ef þjónustu- og rekstraraðili er lögaðili skal  sakavottorð forsvarsmanns fylgja en
annars sakavottorð umsækjanda.
• Starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti viðkomandi sveitarfélags.

Annað sem umsækjandi vill taka fram

Ásgarður handverkstæði
2019

Ásgarður er verndaður vinnustaður og sjálfseignarstofnun sem starfar samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr.
59/1992 og lögum um sjálfseignarstofnanir nr.33/1999 og er með starfsleyfi frá félagsmálaráðuneytinu.

Núverandi rekstur Ásgarðs

Í dag eru 32 starfsmenn í Ásgarði er skipta á milli sín 22 stöðugildum. Megin framleiðslan eru leikföng úr tré, en
einnig er töluvert um sérsmíði fyrir viðskiptavini. Ásgarður leggur áherslu á fjölbreytt vinnumiðað umhverfi í sínu
meðferðarstarfi, en það felst fyrst og fremst í því að skapa starfsmönnum örvandi umhverfi er henti hverjum og
einum.

Starfsemi, markmið
Ásgarður veitir þroskahömluðum einstaklingum vinnu og  þjónustu á vinnutíma frá 8.00 – 17.00 alla virka daga.
Fagleg markmið  Ásgarðs eiga sér rætur í uppeldiskenningum Rudolfs Steiners. Það þýðir m.a. að litið er á fötlun
sem möguleika en ekki hindrun og að í hverri manneskju er heilbrigður kjarni sem unnið er með.

Athugið: Ef fleiri skjöl fylgja umsókninni þarf að vista eyðublaðið til að unnt sé að bæta þeim við.
Umsóknin berst ekki fyrr en smellt hefur verið á senda.

Samþykktir lögaðila

Samningur við þjónustukaupanda RVK 4.jpg

Rekstraráætlun rekstrarreikningur.jpg

Húsnæði Húsnæði Handverkstæðisins Ásgarðs 1.docx

Stöðugildi, starfsfólk og fagmenntun Í dag eru 22 stöðugildi í Ásgarði og það eru 33
þjónustuþegar.docx

Fyrirhugaður fjöldi notenda Fjöldi starfsm í Ásgarði 2019.docx

Sakavottorð

Starfsleyfi frá heilbrigðiseftirliti Heilbrigðiseftirlit Kjósa.jpg

Önnur fylgiskjöl Óútfyllt upplýsingablað um vinnustofur og
hæfingastöðvar.docx

Ef send eru önnur fylgigögn þá vinsamlega tilgreinið þau
hér

Samþykki umsækjanda
Samþykki umsækjanda


