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Välkommen till IVO-dagen 2019

– Nu kan du ta del av programmet –
Vi är tacksamma för hjälp att sprida denna inbjudan inför IVO-dagen till politiker och tjänstemän
inom funktionerna socialchef, förvaltningschef (eller motsvarande) och berörd
nämndordförande. För det utökade programmet inom tillståndsprövning i Örebro och Stockholm
riktar vi oss även till upphandlingsansvarig när det gäller vård- och omsorgstjänster.
Programmet är skräddarsytt för dig i såväl offentlig som privat vård och omsorg, som har mandat att
påverka och styra verksamheten utifrån ett lednings- och utvecklingsperspektiv. Ta möjligheten att
möta företrädare från IVO och representanter från vård och omsorg i chefsposition. Vi hoppas att du
har möjlighet att delta och representera ditt område.

Anmäl dig till IVO-dagen

Konferensen har ett nationellt innehåll och du kan välja mellan
samtliga orter i mån av plats.

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Tisdag 5 mars - Malmö
Torsdag 7 mars - Örebro
Tisdag 19 mars - Umeå
Torsdag 21 mars - Göteborg
Torsdag 28 mars - Jönköping
Tisdag 2 april - Stockholm

Läs mer om dagen

Läs mer om IVO-dagen och vilka grupper vi riktar oss till.

IVO-dagens program

Programmet skapar möjlighet till strategisk dialog och nätverkande. Innehållet baserar sig på IVO:s
prioriterade riskområden för 2018-2020. Ta del av seminarier och interaktiv dialog inom socialtjänstoch hälso- och sjukvårdsområdet. Företrädare från IVO medverkar med inspel från representanter,
patienter, brukare, forskare och andra expterter, samt vård- och omsorgsgivare. Ta del
av programmet för dagen i sin helhet. Nedan följer ett urval av de seminarier som arrangeras:
Digitala vårdtjänster – hur ser regionernas strategier ut?
IVO presenterar vad vi ser inom området digitala vårdtjänster och beskriver de risker som är
förknippade med att vården ges utan ett fysiskt vårdmöte. I seminariet diskuteras hur regionerna
jobbar med att införa digitala vårdtjänster utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Hur kan barn och unga i socialtjänstens vård göras mer delaktiga
När Barnkonventionen blir lag i Sverige år 2020 förstärks barns och ungas rätt att höras i frågor som
de berörs av. IVO har bl. a. låtit barn och unga vara med att utveckla nya kvalitetskriterier för vår
tillsyn av HVB. Välkommen till dialog om hur socialtjänst och andra huvudmän kan öka delaktigheten
för barn och unga i samhällets vård.
Att kunna känna sig trygg och säker hemma – en rättighet för alla
Det borde vara en självklarhet att känna sig säker i sitt eget boende. Det är inte alltid så för
personer som har en funktionsnedsättning och har insatsen boende enligt LSS. Vi kommer

tillsammans diskutera vad IVO har sett och hur man kan arbeta och leda för att skapa en trygg och
säker hemmiljö.

Program för dig med intresse för
tillståndsprövning

Verksamheter med särskilt intresse inom tillståndsprövning
erbjuds programpunkter i Örebro och Stockholm. Programmet
utgår från områdena:

•
•

Hur når vi ökad kvalitet för brukarna genom ny
tillståndsprövning av ägare och ledning?
Så här tolkar IVO den nya lagstiftningen

För frågor om IVO-dagen, kontakta ivo@travelteam.se

Välkommen!
Vänliga hälsningar
IVO

Politikerutbildning alkohol och
tobak
Inbjudan till politiker- och chefsutbildning om
försäljningsbestämmelserna i alkohollagen samt lagen om
tobak och liknande produkter
Länsstyrelsen Västra Götalands län bjuder in till en utbildning i alkohollagen och
lagen om tobak och liknande produkter med fokus på vad du som beslutsfattare och
ansvarig för verksamheten behöver känna till. Utbildningen arrangeras för att stötta
de nytillträdda politikerna i sina uppdrag.
Målgrupp: Politiker och chefer på lokal nivå med ansvar för ärenden om
serveringstillstånd och/eller tobaksförsäljning. Handläggare är välkomna att delta
på utbildningen.
Innehållet i utbildningen ska stärka dig i ditt uppdrag att styra kommunens
tillsynsarbete inom områdena alkohol och tobak. Du kommer att få veta vilka krav
som lagstiftaren ställer på kommunerna på området. Du kommer även att få en kort
sammanfattning av de centrala bestämmelserna i alkohollagen och lagen om tobak
och liknande produkter; vilka krav som ska vara uppfyllda för att tillstånd får
meddelas respektive när kommunen måste ingripa.
Utbildningen börjar kl. 17 och avslutas kl. 20.00 Lättare måltid serveras från kl.
16.30. Utbildningen kommer att arrangeras vid fyra olika tillfällen:
•

Göteborg, onsdag den 27 februari 2019
Hörsalen, Länsstyrelsen, Stora Badhusgatan 2b

•

Vänersborg, torsdag den 28 februari 2109
Sessionssalen, Länsstyrelsen, Drottninggatan 2

•

Borås, tisdag den 5 mars 2019
Pulsen, Kyrkängsgatan 8

•

Skara, torsdag den 7 mars 2019
Rosers, Järnvägsgatan 5

Sista anmälningsdag är torsdag den 21 februari 2019. Anmälan gör du via
Länsstyrelsens hemsida.

För mer information kontakta:
Jakob Kilner jakob.kilner@lansstyrelsen.se eller 010-224 46 05
Miia Vuolama miia.vuolama@lansstyrelsen.se eller 010-224 43 68

Välkomna!

Tjänsteutlåtande
2019-01-23
Administrativa enheten
Josefine Blid
Nämndsekreterare

Diarienr:
2019-26

Socialnämnden

0528-56 71 14 / 0766-35 27 96
Josefine.blid@fargelanda.se

Rapport Ej verkställda beslut kvartal 4 2018
Beslutsförslag
Socialnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till
Kommunfullmäktige respektive kommunens revisorer.
Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig att till kommunfullmäktige respektive kommunens
revisorer och myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader samt
avbrott i verkställigheten (enligt § 28f – 28h LSS). Vidare skall kommunen
ange vilka typer av insatser och hur lång tid som har förflutit från dagen för
respektive beslut skulle ha varit verkställt.
Om IVO bedömer att insatser inte verkställts inom skälig tid har myndigheten
en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild
avgift
I nedanstående tabell redovisas de beslut som den 31 december 2018 inte
har kunnat verkställas inom tre månader.
1. Ej verkställda beslut
Nr
1

2

Kvinna
(x)

Man
(x)
X

X

Tid sedan
Typ av bistånd
beslut (dagar)
567 Bostad med
särskild service
enl LSS

13 Särskilt boende
enl. SoL
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Orsak till att beslutet
ej kunnat verkställas
Behovet kan inte
tillgodoses i
kommunens boende,
Erbjuden anpassat
boende i annan
kommun, tackat nej,
avvaktar nytt boende i
grannkommun. Uttryckt
att han inte vill flytta
ifrån föräldrahemmet.
Anhöriga ifrågasätter
individens
demensdiagnos

2019-01-23

För perioden har kommunen inte några avbrutna insatser som inte har
kunnat verkställas inom tre månader eller avslutats, inte heller några
ärenden som IVO har valt att gå vidare med till domstol och ansöka om
åläggande om särskild avgift.

Josefine Blid
Nämndsekreterare

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
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Statistik 2019
Bostadsanpassningsbidrag
Inkomna ansökningar
Beviljade bidrag (helt)

jan
feb
14 ** + 4
2

0
0

mar

Beviljade bidrag (delvis)
0
0
Avslag (helt)
0
0
Avslutat *
0
Ändrade beslut
0
0
Överklagade
0
0
Socialnämndens beslut
0
0
* Avslutat av särskilda skäl tex dödsfall, återtagen ansökan

** Överflyttade från tidigare år

0
0
0
0
0
0
0
0

apr

0
0
0
0
0
0
0
0

maj

0
0
0
0
0
0
0
0

juni

0
0
0
0
0
0
0
0

juli

0
0
0
0
0
0
0
0

aug

0
0
0
0
0
0
0
0

sep

0
0
0
0
0
0
1
0

okt

0
0
0
0
0
0
0
0

nov

0
0
0
0
0
0
0
0

dec

0
0
0
0
0
0
0
0

Totalt:

18
2
0
0
0
0
0
0

Pågående: 16 st

Redovisning av domar och beslut m m
Utskriven av:

Utskriftsdatum: 2019-01-23
Diarieenhet:

Socialnämnd

Riktning:

Alla

Datum:

2019-01-01 - 2019-01-23

Notering:

SN190130

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2019.15

Josefine Blid

I

Beslut avseende tillsyn av handläggning av
utredningar för barn vid socialtjänsten i
Färgelanda kommun. Dnr 8.5-38007/2018-3

2019-01-14

Inspektionen för vård och omsorg

SN 2019/12

Meddelande till Socialnämnden 2019

2019.43

I

Ansvarig
Avdelning
Carina Holmqvist

Meddelande avseende inkomna uppgifter
Carina Holmqvist
gällande förhållanden inom socialtjänsten vid
Färgelanda kommun kan komma att användas
vid planering av kommande tillsyner. Dnr 7.31522/2019-3

2019-01-21
SN 2019/12

Meddelande till Socialnämnden 2019
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Delegationsanmälan
Utskriven av:

Utskriftsdatum: 2019-01-23
Diarieenhet:

Socialnämnd

Riktning:

Alla

Datum:

2018-12-01 - 2019-01-31

Notering:

Del SN190130

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2019.45

Josefine Blid

U

Ansvarig
Avdelning

Anmälan av delegationsbeslut fattade 2018-12 Carina Holmqvist
-01--31 avseende insatser enligt
Socialtjänstlagen (FLY); Delegat IFO

2018-12-31
SN 2019/13
2019.46

Delegationsanmälan Omsorgen 2019
U

Anmälan av delegationsbeslut fattade 2018-12 Carina Holmqvist
-01--31 avseende insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL), LVU (FAR); Delegat
IFO

2018-12-31
SN 2019/13
2019.47

Delegationsanmälan Omsorgen 2019
U

Delegationsbeslut avseende Färdtjänst
Anna Olofsson
respektive Riksfärdtjänst under perioden 2018
-12-01--31

2018-12-31
SN 2019/14
2019.48

Delegationsanmälan Färdtjänst/Riksfärdtjänst
2019
U

Beslut om tillfälligt tillstånd för allmänheten att Yvonne Pettersson
servera alkoholdrycker i idrottshallen
Färgelanda 2019-01-04-2019-01-05. Enligt 8
kap 2 § alkohollagen

2018-12-31

Högsäters GF

SN 2019/15

Delegationsanmälan
Alkohol/Tobak/hjälpmedel 2019
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Ärende 11
Tjänsteskrivelse
2019-01-24

Sektor Omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-56 7609
johan.lundh@fargelanda.se

Diarienr
2019/38
(2018-355)

Socialnämnden

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun
perioden 2019-2022
Beslutsförslag
Socialnämnden beslutar att godkänna samverkansavtal avseende
ungdomsmottagning i Färgelanda mellan Västra Götalandsregionen, genom
norra hälso- och sjukvårdsnämnden, och Färgelanda kommun perioden
2019-2020.
Ärendebeskrivning:
Avtalet innehåller en beskrivning av ungdomsmottagningens mål, uppdrag
och vårdnivå och ger en gemensam grund för verksamheten.
Ungdomsmottagningens huvudsakliga uppdrag gäller samlevnad och
relationer, psykisk hälsa, sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter samt
levnadsvanor och livsvillkor.
Ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag. Övergång mellan
ungdom och vuxenliv ska stärkas. Ungdomsverksamheten är en så kallad
lågtröskelverksamhet. Detta innebär att det ska vara lätt för de unga att söka
hjälp med sina frågor. En god tillgänglighet ger stora möjligheter till tidiga
insatser, vilket i sin tur förbygger risken att utveckla ohälsa.
Kommunstyrelsen beslutar den 7 november 2018 (§ 190) att godkänna
samverkansavtal avseende ungdomsmottagning. Efter detta har vissa
revideringar gjorts varför socialnämnden har att fatta ett nytt beslut
avseende godkännande av avtalet.
Bilaga:
”Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Färgelanda kommun”.
Johan Lundh
Socialchef

1

2019-01-24

Beslutet skickas till:
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
Enhetschef IFO
Ansvarig ekonom
Diariet

Diarienr
2019/38
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