Kallelse
2021-10-06

Beslutsinstans:

Socialnämnd

Datum och tid:
Plats:

Onsdag den 6 oktober 2021 Kl. 13:30-16:00
Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda

Besök under dagen: Ärende 1 - Samhällsutvecklingschef, Tünde Petersson
och fastighetsförvaltare Iris Zell, ca kl. 13:35
Upprop
Val av justerare
Förändringar på föredragningslistan
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Föredragningar
Lokalförsörjningsplanen
Beslutsärenden
Avslag om att begäran av vård skall upphöra
enligt 1 § och 2 § LVU Sekretess
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU Sekretess
Umgängesbegränsning enligt 14 § LVU Sekretess
Delårsrapport Socialnämnden jan-aug 2021
2021/5
Taxor 2022 förslag alkohol- och tobaksenheten för 2021/72
Färgelanda
Informationsärenden
Ekonomisk månadsrapport (ingen handling)
Synpunkter och klagomål
Sektorchef informerar
Statistik (nyckeltal)
Meddelanden

Håkan Gusteus
Socialnämndens ordförande

Josefine Blid
Nämndsekreterare
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Tjänsteskrivelse
2021-09-21

Diarienr
2021/5

Omsorgskontoret
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
johan.lundh@fargelanda.se

Delårsrapport 2021
Beslutsförslag
1. Socialnämnden godkänner delårsrapporten i sektor Omsorg för
perioden 2021-01-01-2021-08-31 enligt bilaga.
2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att godkänna
delårsrapporten för perioden 2021-01-01-2021-08-31.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden ska upprätta delårsrapport för perioden 2021-01-01--202108-31.
Sektor omsorg redovisar ett negativt resultat mot budget med - 1 724 tkr.
Underskotten är att härröra till ökade kostnader i äldreomsorgen och på
omsorgs och utvecklingskontoret.
Omsorgs och utvecklingskontoret redovisar ett underskott mot budget med 500 tkr vid delårsrapporten. Detta underskott har att härröra till ökade
kostnader för bostadsanpassningsbidrag.
Äldreomsorgen redovisar ett underskott mot budget med - 2 074 tkr.
Detta underskott har att härröra till:
Ökade kostnader för personal och skyddsutrustning med anledning av
pandemin Covid-19 - 1 233 tkr.
Ökade personalkostnader på Solgårdens särskilda boende motsvarande 1,2
årsarbetare för att få lagliga förhandlingsbara scheman - 600 tkr.
Ökade sjuklönekostnader mot budgeterade medel -521 tkr.
Ökade kostnader för hjälpmedel i samband med att kommuninvånare
kommer hem tillbaka till kommunen efter att ha varit på sjukhus - 300 tkr.
Prognos för helår i sektor Omsorg har försämrats från -2 500 tkr vid Q1 till
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Tjänsteskrivelse
2021-09-21

Diarienr
2021/5

Till - 3 000 tkr vid delårsrapporten.
Någon buffert finns inte för ökade kostnader i sektor Omsorg. Varje vakant
tjänst och samtliga arbetspass ses noggrant över innan de ersätts.

Johan Lundh
Socialchef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
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Delårsrapport 2021
Socialnämnden

Delår janaug 2021

2021-08-26

Socialnämnden i Färgelanda kommun

Förslag om oförändrad taxa 2022 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088). Taxorna gäller också lag om receptfria läkemedel (2009:730)
Förslag till beslut
Socialnämnden i Färgelanda kommun beslutar följande:
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförslaget för 2022.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående lagar. Alkohol- och tobaksenheten omfattar 2,0 handläggartjänst med ansvar att
handlägga och tillsyna enligt alkohol- och tobakslagen samt lag om receptfria läkemedel.
Årlig tillsynsavgift uttas som en fast och en rörlig del gällande de med serveringstillstånd,
där den rörliga avgiften är uppdelad på olika avgiftsklasser (trappsteg) beroende på serveringsställets årsomsättning (föregående år) av alkoholdrycker. Tillsynsavgiften gällande de
med tobakstillstånd tas ut som en fast avgift.
Beskrivning av ärendet
Fortfarande är det tuffare tider för krögarna i vårt område så taxeförslaget 2022 föreslås
oförändrat även detta år.
I förslaget har vi däremot lagt till en taxa på serveringstillstånd, detta är en taxa som vi
känner har saknats. Köper man ett bolag så krävs det nästan samma arbete som vid en nyansökan, men vissa delar behöver man inte kontrollera igen enligt alkohollagen, så därför
att vi satt ett förslag på 7000 kronor. Och så har vi tagit bort en avgift på taxor enligt tobakslagen, här har vi tagit bort taxan för köp av bolag. Detta beror på att vid köp av bolag
med tobakstillstånd krävs det lika mycket jobb som vid en nyansökan enligt tobakslagen,
samma saker måste kontrolleras därav föreslår vi att tidigare taxa tas bort.
De avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen
(2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder.
När det gäller tillsynsavgifter är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en snedvriden konkurrens mellan företagen, som till exempel dumpar priser och betalar ut svarta löner.
Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap
10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de
kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen).
Dalsland och Säffle 2021-08-26
Jeanette Krafft
alkohol/ tobakshandläggare
Daniel Berglöv
alkohol/ tobakshandläggare
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Förslag Taxor 2022
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Taxor enligt alkohollagen
Stadigvarande tillstånd

Avgift kr

Kommentar

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,
9000: Ägarskiften, servering på tåg och båt
-Anmälan om övertagande/köp av bolag med stadigvar7000: serveringstillstånd
-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt 4000: utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat
alkoholutbud

Inkl. 1 kunskapsprov
Ingen återbetalning
Ingen återbetalning

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare
-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade
ägarförhållanden.
PBI-Utredning
(byte av enstaka person med betydande inflytande)
-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och
pausservering
-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering,
servering eller kryddning av snaps
Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i
Tillståndshavarens nuvarande lokaler

2000: -

Ingen återbetalning

3000: -

Ingen återbetalning

Sökande har tillstånd
i Dalsland
Ingen återbetalning

Ingen återbetalning
1000: 5000: -

Inkl. 1 kunskapsprov
Ingen återbetalning
Ingen avgift Sökande har tillstånd
i Dalsland
2500: Sökande har tillstånd
i Dalsland. Ingen återbetalning

Tillfälliga tillstånd
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
3000: Sökanden har stadigvarande tillstånd i
Dalslandskommunerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
500: -/dag
- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandsko 5000: nerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
500: -/dag
- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal
2000: -Kunskapsprov med möjlighet till två omprov
1000: (Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd)
/prov

Ingen återbetalning

Ingen återbetalning

Ingen återbetalning
Per provtillfälle förutom
nyansökans första prov

Årlig avgift
för stadigvarande serveringstillstånd
Fast avgift serveringstillstånd
Fast avgift tillstånd för pausservering,
provsmakning och catering
Rörlig avgift kronor
0-25 000
25 001-50 000
50 001-100 000
100 001–150 000
150 001–200 000
200 001–300 000
300 001–600 000
600 001-900 000
900 001-1 200 000

4000: 2000: -

0: 1000:
2000:
3000:
4000:
5000:
6000:
7000:
8000:

-

Halv fast avgift

Beror på föregående
års försäljning enligt
restaurangrapport

1 200 001-1 500 000
1-500 001-2 500 000
2 500 001-3 000 000
3 000 001 -

9000: 10 000: 11 000: 12 000: -
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Påminnelseavgift
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars!
500: - första påminnelsen!
1000: - andra påminnelsen, utredning startas.

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622).
ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka.

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av
rörelse)

7000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd)

2000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd)
-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare
-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade
ägarförhållanden.
PBI-Utredning
(byte av enstaka person med betydande inflytande)

4000 kr
2000: 3000: 1000: -

Årsavgift Tobakstillstånd
Årsavgift för tillsyn och administration

5000 kr

Årsavgift för produkter utöver
tobakstillstånd
Avgift per tillkommande produkt

Årliga avgifter

500 kr
Avgift kr

kommentar

(för de som EJ har tobakstillstånd)

En produkt
Två produkter

2000: -

Vid försäljning av
t ex folköl och e-cigaretter
blir det två produkter och
totalt 3500: -

3500: Försäljning av folköl, ecigaretter samt receptfria
läkemedel

Tre produkter

4500:-
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2020-08-21

Socialnämnden i Färgelanda kommun

Förslag om oförändrad taxa 2021 enligt alkohollagen (2010:1622) samt tobakslagen och liknande produkter (LTLP 2018:2088).
Förslag till beslut
Socialnämnden i Färgelanda kommun beslutar följande:
· Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta taxeförändringen för 2021.
Sammanfattning av ärendet
Dalslandskommunerna och Säffle kommun har gemensam handläggning avseende ovanstående lagar. Under rådande omständigheter är taxeförslaget 2021 oförändrat, förutom tre
nya taxor gällande förändring av bolagsform.
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsåret 2020 har varit ett exceptionellt år p g a pågående pandemi. Under vårensommaren 2020 har det inte ansökts om några tillfälliga serveringstillstånd, då begränsning
avseende sammankomster för mer än 50 personer, enligt lag, har förbjudits. Hur det kommer att se ut under 2021 är svårt att förutsäga, men då tillsynsavgifterna beräknas på föregående års restaurangrapporter, kan även nästa års intäkter bli lägre. Trots detta är förslaget en oförändrad taxa, som ska gälla under 2021, för att ge näringsidkarna en chans till
återhämtning. I förslaget tillkommer tre nya taxor gällande förändring av bolagsform.


Förändring av bolagsform men bolaget har kvar samma ledning

2000: -



Förändring av ägande/ledning i bolaget

3000: -



PBI-utredning, (byte av enstaka person med betydande inflytande)

1000: -

Tidigare taxa som är borttagen var -Mindre ändring som ny ledamot i bolaget…
De taxor och avgifter som tas ut när det gäller myndighetsutövning får enligt kommunallagen (2017:725) tas ut som avgift för de tjänster som kommunen erbjuder. Som tidigare informerats om när det gäller tillsynsavgifter, är det ett sätt att upprätthålla konkurrensneutralitet i kommunerna. Görs ingen tillsyn finns risk för oegentligheter och det kan bli en
snedvriden konkurrens mellan företagen, som t ex dumpar priser och betalar ut svarta löner.

Jeanette Krafft
alkohol/ tobakshandläggare

Daniel Berglöv
alkohol/ tobakshandläggare
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Förslag TAXOR 2021
Taxor enligt alkohollagen
Stadigvarande tillstånd

Avgift kr

Kommentar

-Nyansökningar stadigvarande serveringstillstånd,
9000: Ägarskiften, servering på tåg och båt
-Utvidgade tillstånd gemensam serveringsyta samt 4000: utökad serveringstid, ändrad serveringsyta eller ändrat
alkoholutbud

Inkl. 1 kunskapsprov
Ingen återbetalning
Sökande har tillstånd
i Dalsland
Ingen återbetalning

-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare
-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade
ägarförhållanden.
PBI-Utredning
(byte av enstaka person med betydande inflytande)
-Nyansökan cateringtillstånd, provsmakning och
pausservering
-Anmälan om catering, provsmakning, rumsservering,
servering eller kryddning av snaps
Tillfälligt utökad serveringstid och serveringsyta i
Tillståndshavarens nuvarande lokaler

2000: -

Ingen återbetalning

3000: -

Ingen återbetalning
Ingen återbetalning

1000: 5000: -

Inkl. 1 kunskapsprov
Ingen återbetalning
Ingen avgift Sökande har tillstånd
i Dalsland
2500: Sökande har tillstånd
i Dalsland. Ingen återbetalning

Tillfälliga tillstånd
-Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
3000: Sökanden har stadigvarande tillstånd i
Dalslandskommunerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
500: -/dag
- Tillfälligt tillstånd för 2 ggr och samma lokal
Sökanden har inte stadigvarande tillstånd i Dalslandsko 5000: nerna
- extra dagar, söks vid samma tillfälle, max 6 ggr/år
500: -/dag
- Tillfälligt tillstånd För slutna sällskap
max 6 tillstånd per halvår och avser samma lokal
2000: -Kunskapsprov med möjlighet till två omprov
1000: (Gäller både stadigvarande eller tillfälligt tillstånd)
/prov

Ingen återbetalning

Ingen återbetalning

Ingen återbetalning
Per provtillfälle förutom
nyansökans första prov

Årlig avgift
för stadigvarande serveringstillstånd
Fast avgift serveringstillstånd
Fast avgift tillstånd för pausservering,
provsmakning och catering
Rörlig avgift kronor
0-25 000
25 001-50 000
50 001-100 000
100 001–150 000
150 001–200 000
200 001–300 000
300 001–600 000
600 001-900 000
900 001-1 200 000
1 200 001-1 500 000
1-500 001-2 500 000
2 500 001-3 000 000

4000: 2000: -

0: 1000: 2000: 3000: 4000: 5000: 6000: 7000: 8000: 9000: 10 000: 11 000: -

Halv fast avgift

Beror på föregående
års försäljning enligt
restaurangrapport

3 000 001 -

12 000: -
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Påminnelseavgift
Restaurangrapport ska vara registrerat före den 31mars!
500: - första påminnelsen!
1000: - andra påminnelsen, utredning startas.

Taxor enligt tobakslagen och liknande produkter
(2018:2088) samt alkohollagen (2010:1622).
ingen återbetalning vid avslag eller att ansökan tas tillbaka.

Stadigvarande tobakstillstånd (ägarbyte/ övertagande av
rörelse)

7000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har stadigvarande tobakstillstånd)

2000 kr

Tillfälligt tobakstillstånd (har inget tobakstillstånd)
-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägarförhållanden och övertagande av bolag med tobakstillstånd
-Ändring omregistrering till AB/HB/EF,
eller övrig omregistrering i företag, samma ägare
-Anmälan om betydande förändring, så som ändrade ägarförhållanden.
PBI-Utredning
(byte av enstaka person med betydande inflytande)

4000 kr
5000 kr
2000: 3000: 1000: -

Årsavgift Tobakstillstånd
Årsavgift för tillsyn och administration

5000 kr

Årsavgift för produkter utöver
tobakstillstånd
Avgift per tillkommande produkt

Årliga avgifter

500 kr
Avgift kr

kommentar

(för de som EJ har tobakstillstånd)

En produkt
Två produkter

2000: -

Vid försäljning av
t ex folköl och e-cigaretter
blir det två produkter och
totalt 3500: -

3500: Försäljning av folköl, e-cigaretter samt receptfria
läkemedel

Tre produkter

4500:-

Kommunernas arbete enligt alkohollagen har ett direkt lagstöd för avgiftsuttag, enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) och 2 kap 5 och 6 §
i kommunallagen (2017:725). Begränsning finns dock att kommunerna inte
får ta ut en högre avgift än vad som motsvarar de kostnader som kommunerna har för de tjänster de tillhandahåller (självkostnadsprincipen).
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Resultat /beslut
synpunkt/klagomål
2021-08-16

Diarienr:

1(1)

2021/71

Färgelanda kommun, Sektor Omsorg
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda
Tel. 0528-567 000 vx.

Vi vill ständigt bli bättre!
Synpunkt/klagomål som vi mottog från Er är nu omhändertaget och avslutat med
följande resultat.
Diarienummer:SN 3.4.2- 29183/2021-3
Utredningen påbörjades 8e augusti 2021
2021

Inkom den 8e augusti 2021
Utredningen avslutades 16e augusti

Utredningen har resulterat i att.…
Jag har läst de synpunkter du framför i ditt brev till IVO. Jag förstår att det blir en
förändring när man byter handläggare och att det är påfrestande när vi som myndighet
kräver in handlingar. Vi vill göra rätt och vi vill samtidigt att du ska må bra.
När jag har tittat på ditt ärende ser jag att vi inte borde krävt ett nytt underlag i förväg
gällande sjukskrivningen i augusti månad. Vi kommer att titta över
handläggningsrutinerna kring sjukskrivningar för att rätta till detta i framtiden.
Vad gäller hyreskontrakt så hade handläggaren uppmärksammat att det saknades
underlag gällande hyreskostnad i samband med hyreshöjning. Det behöver vi ha för att
fatta korrekt beslut.
Vad jag förstår har du inte fått avslag på din ansökan men att det skett en vis fördröjning
av utbetalning på grund av detta.
Återigen förstår jag att det var en påfrestande situation för dig. För oss är det viktigt att
ha en god relation med dig och önskar du stöd finns vi här.

Tack för dina synpunkter!
Ort och datum: Färgelanda 16 augusti 2021
Underskrift av ansvarig enhetschef:

……………………………………………………………..
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Färgelanda Kommun
Kontakt med chef
den 3 september 2021 06:48:08

Hej!
Jag har haft problem med min handläggare sedan dag ett, dålig attityd. Mycket tråkigt, men bägaren rann över
när jag fick 5000 för lite. 5000 kr är väldigt mycket!! Att människor gör fel kan jag ta, men en person som sitter
i hennes position ska inte göra ett sådant fel. Tänker på andra personer som har henne och som inte har koll utan
litar blint på henne och får mycket mindre än vad de har rätt till gör mig rädd, detta är för mig inte okej. Hon
bör få en stark tillsägelse eller så får Ni få fram en ny sekreterare till mig som kan sin sak.

.
Skickat från min iPhone
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Resultat /beslut
synpunkt/klagomål
2021-09-09

Diarienr:

1(1)

SN 2021/76

Färgelanda kommun, Sektor Omsorg
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda
Tel. 0528-567 000 vx.

Vi vill ständigt bli bättre!
Synpunkt/klagomål som vi mottog från Er är nu omhändertaget och avslutat med
följande resultat.
Diarienummer: SN 2021/76
Utredningen påbörjades 2021-09-06

Inkom den 3e september 2021
Utredningen avslutades 2021-09-09

Utredningen har resulterat i att.…
Jag har läst de synpunkter du framför i ditt mail. Jag förstår att det blir en förändring när
man byter handläggare och att det är påfrestande när vi som myndighet kräver in
handlingar. Vi vill göra rätt och vi vill samtidigt att du ska må bra.
Jag har pratat med handläggaren om klagomålet och hon har berättat att hon har bett
dig om ursäkt för att hon gjorde fel. Vi arbetar ständigt med att ha ett bra bemötande
och om du uppfattar att du fått ett dåligt bemötande ber jag ursäkt.
Vad jag förstår har du inte fått avslag på din ansökan men att det skett en vis fördröjning
av utbetalning på grund av detta vilket vi naturligtvis ber om ursäkt för.
Återigen förstår jag att det var en påfrestande situation för dig. För oss är det viktigt att
ha en god relation med dig och önskar du stöd finns vi här.

Tack för dina synpunkter!
Ort och datum: Färgelanda 9e september 2021
Underskrift av ansvarig enhetschef:

……………………………………………………………..

21
Verksamhet
Omsorgs‐ och utvecklingskontoret
Betalansvarsdagar
Äldreomsorg
Demens antal platser
Demens antal belagda platser
(Demensplatser kö)
Somatik antal platser
Somatik antal belagda platser
Kortidsplatser kö
Korttid totalt antal platser

Ansvarig för
rapportering

Beräkningsgrund

Mars

Apr

EC Bist handl

Maj

0

EC Demens
EC Demens
EC bisthandl
EC Somatik
EC Somatik
EC Bist handl
EC Somatik
EC Somatik
EC Somatik
EC Somatik

Exkl korttidsplatser
Exkl korttidsplatser
Exkl korttidsplatser
Exkl korttidsplatser
Exkl korttidsplatser
Exkl korttidsplatser
Antal platser
Antal platser
Antal platser
Antal platser

Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot)
Antal personer som är beviljade hemtjänst
Antal personer inskrivna i hemsjukvården

Ek Omsorg
Ek Omsorg
EC Hemsjukv

Hemtjänstdokument, 3:e kol
Hemtjänstdokument, 2:a kol

Individ‐ och familjeomsorgen
Institution vuxna, antal
Institution barn och unga, antal
Institution barn och unga BUV*, antal
Externa familjehemsplaceringar barn och unga, antal
Externa familjehemsplaceringar barn och unga BUV, antal
Familjehem i kommunens regi, antal
Familjehem i kommunens regi BUV, antal
Närstående placeringar, antal
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal

Juni

0

Juli

0

0

0

43

43
34+ 2v+3k

31
24
0
5

31
25
0
5

43
34+ 3k
0
31
25
0
5

43
35+ 1v
0
31
23
0
5

3

4

7

7

7

4

165

162

155

146

143

151

EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo
EC Ifo

1
0
0
4
0
16
3
3
0
17

1
0
0
3
0
17
3
4
0
39

1
0
0
3
0
19
3
4
0
58

1
0
0
3
0
19
3
4
0
37

1
0
1
2
0
20
3
3
0
17

1
0
0
2
0
20
3
3
0
24

Antal hushåll

EC Ifo

117

92

98

104

95

69

Enheten för stöd och service
Antal vuxna med boendebeslut egen regi
Antal placeringar externt**

EC Ess
EC ESS

16
16

16
16

16
16

16
16

14
5

14
7

Korttid antal belagda platser

*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"
**) Exkl korttidsverksamhet
Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges

43
43
36+ 1v 35 + 1 v 33 + 5k
0
31
31
22
23
0
0
5
5
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Utskriftsdatum: 2021-09-24

Utskriven av:

Diarieenhet:

Socialnämnden

Riktning:

Alla

Datum:

2021-06-02 - 2021-09-24

Notering:

Meddelande SN

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2021.218

Josefine Blid

I

Omsorgskontoret
U

Beslut KF 2021-06-16 Reviderad Kommunal
taxa för transport av avlidna

2021-06-28
Kommunal taxa för transport av avlidna
U

Beslut KF 2021-06-16 Återbetalning av
avgifter för alkoholtillsyn 2020

2021-06-29
2021.231

I

HS 2021-00678-1 Verkställighetsbeslut om
ersättning till kommunerna för covid-19
vaccinering 2750823_1_0

Anna Johansson

Omsorgskontoret

SN 2021/65

Ersättning till kommuner för covid-19 vaccin
I

Kopia av Bilaga Västra Götalands län
ersättning covidvaccinationer per kommun
2021-06-17

2021-06-29

Anna Johansson

Omsorgskontoret

SN 2021/65
2021.242

Johan Lundh
Omsorgskontoret

2021-06-29
2021.232

Johan Lundh
Omsorgskontoret

SN 2021/48
2021.228

Avdelning

61316/2020-1 Beslut som tillhör ärende Tillsyn Inger Persson Johansson
av verkställighet av socialtjänstinsatser i
Färgelanda kommun är skickat från IVO
Inspektionen för vård och omsorg.

2021-06-22
2021.223

Ansvarig

Ersättning till kommuner för covid-19 vaccin
SÄBO-lista bilaga 1 - lista över de särskilda
boenden (SÄBO) för äldre som bedrivs av
kommunen i egen regi (alltså inte
entreprenader)

Johan Lundh

2021-08-02

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Enhet äldreomsorg

SN 2021/67

Uppföljande tillsynsinsats från IVO gällande
medicinsk vård och behandling till äldre på
särskilt boende (SÄBO)

2021.249

U

U

Tillsynsplan 2021-08-10 - tills vidare
Dalslandskommunerna och Säffle kommun.

2021-08-16
2021.278
2021-09-20

Johan Lundh
Omsorgskontoret

I

Kommunicering

Helen Thorsson

IVO-Inspektionen för vård och omsorg

Enhet äldreomsorg

Sidan 1 av 2

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

SN 2021/83

Kommunicering av beslutsmaterial gällande
tillsyn vid Lillågårdens äldreboende i
Färgelanda kommunm angående
besöksriktlinjer under covid-19

Ansvarig

23

Avdelning

Sidan 2 av 2

24
BESLUT
2021-06-22

Dnr 3.5.1-61316/2020-1

Färgelanda kommun
kommun@fargelanda.se

Ärendet
Tillsyn av hur Färgelanda kommun har arbetat med att tillgodose enskildas behov vid
förändringar i deras insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, under utbrottet av
covid-19.

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO har mottagit uppgifter från er kommun på IVO:s begäran. Utifrån era
uppgifter har IVO i nuläget valt att inte granska kommunen ytterligare inom den
aktuella tillsynen.

Underlag


Uppgifter som samtliga nämnder i kommunen har lämnat utifrån IVO:s
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter med IVO:s diarienummer 2.7.151909/2020.

Ytterligare information
IVO har granskat hur samtliga kommuner i landet har arbetat för att tillgodose enskilda
personers behov vid förändringar i deras SoL/LSS-insatser under utbrottet av covid-19.
IVO begärde inledningsvis uppgifter från samtliga nämnder eller motsvarande i
kommunen som är skyldiga att rapportera ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Därefter genomförde IVO en riskanalys och valde ut kommuner för fortsatt tillsyn.
Underlag för riskanalysen var data från kommunernas inrapportering av ej verkställda
beslut under perioden 1 januari till 31 oktober 2020, respektive kommuns samlade svar
utifrån IVO:s begäran, samt andra ärenden hos IVO med koppling till covid-19. Utifrån
resultatet av riskanalysen har IVO fortsatt tillsynen av 58 kommuner. IVO har valt att i
nuläget inte granska övriga 232 kommuner ytterligare inom den aktuella tillsynen.
__________________________

TgK1b
2021 v 1.0

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Carina Vesterlind. Enhetschefen
Lars Ericsson har varit föredragande.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 STOCKHOLM

Telefon +46 010-788 50 00
Samordna.utlamnanden@ivo.se

Org nr 202100-6537

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige §
Dnr 2021/48
Reviderad Kommunal taxa för transport av avlidna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den kommunala taxan för
transport av avlidna till 1 500 kr för hämtning dagtid och 2 500 kr för
hämtning under kväll och helg. Summan faktureras till dödsboet. Taxan
gäller från och med 2021-08-01 och tillsvidare.
Ärendebeskrivning
Kommunens ansvar som Vårdgivare i samband med dödsfall och transport
av avlidna regleras i socialstyrelsens författning HSLF:FS (föreskrifter och
allmänna råd) 2015:15 samt i avtal med Västra Götalandsregionen, Hälsooch sjukvårdsavtalet 2018-2020.
Kommunen är Vårdgivare/huvudman för:
• personer i kommunens särskilda boenden och
• personer som bor i eget boende och är inskrivna i kommunal- hälso- och
sjukvård.
I första hand ombesörjer närstående kontakt med en begravningsentreprenör
som de själva väljer. Entreprenör fakturerar då aktuell kostnad till dödsboet.
I de fall det inte finns närstående som tar detta beslut har kommunen som
vårdgivare ansvaret för att den avlidne transporteras och bevaras på bårhus.
För detta har kommunen avtal med begravningsentreprenör.
Kommunen har rätt att enligt bestämmelser om vårdavgifter i hälso- och
sjukvårdslagen ta ut avgift i samband med omhändertagande av avlidna.
Avgiften ingår inte i kommunens maxtaxa för äldreomsorg. Det är dödsboet
som betalar denna avgift. Den entreprenör som kommunen anlitat för
uppgiften ska fakturera kommunen som sedan fakturerar dödsboet. Taxan
för denna tjänst fastställdes senast 2017.
Avtalet har omförhandlats och nytt förslag till taxa är:
Hämtning dagtid
1 500 kr
Hämtning kväll eller helg 2 500 kr

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10,
Beslut SN, dat 2021-04-07
Beslut KSAU, dat 2021-05-19.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 111

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Socialnämnden/SN sekr
Socialchef
Diariet
___

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum.

Aktuell styrelse/nämnd

Styrelse/nämnd kod § K§
Dnr Dnr
Återbetalning av avgifter för alkoholtillsyn 2020
Styrelse/nämnds beslut
Kommunfullmäktige beslutar att retroaktivt återbetala tillsynsavgifter för
alkoholtillsyn utförd under 2020.
Totalt återbetalningsbelopp beräknas bli i storleksordningen 32 000 kronor
och finansieras via kommunstyrelsens konto för ofördelade medel.

Ärendebeskrivning
Näringsidkare inom hotell, restaurang, café och annan besöksnäring har
under 2020 drabbats av minskande intäkter på grund av Covid-19.
Staten har gått in med generella insatser för att stödja företag under
pandemin. Det finns nu ett förslag till ett mer lokalt anpassat stöd för lokala
företag som omfattas av regelverket för alkoholtillsyn.
Melleruds kommun ansvarar för personal som utför alkoholtillsyn i
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål. Under 2020
har enheten genom alkoholtillsynen följande intäkter:
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Mellerud
Säffle
Åmål
Summa

Intäkter, tkr
149
78
32
136
165
177
737

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har underhandskontakter
tagits med socialnämndens ordförande.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Styrelse/nämnd

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, dat 2021-05-10,
Beslut KSAU, dat 2021-05-26.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26, § 110

Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Melleruds kommun
Dalslands och Säffles alkohol och tobaksenhet
___

Justering

Utdragsbestyrkande

Datum 2021-06-17
Diarienummer HS 2021-00678
Vaccinering av brukare i kommunal hälso- och sjukvård innebär ett omfattande
arbete och kräver samverkan mellan region och kommun. Det är därför rimligt att
denna kostnad totalt sett är större.
Kommunerna erbjuds nu en extra ersättning för deltagande i samband med
vaccinering för covid-19 med 200 kronor per given dos. Ersättningen baseras på
det antal vacciner som levererats till kommunen. Vaccination av medarbetare
ingår ej. Ersättningen är ett engångsbelopp. Eventuella resterande vaccinationer
kommer det ej att utgå ersättning för. Ersättning ska rekvireras före den 15
september 2021.
Enligt ovan ska tydliga rutiner tas fram för fakturering från kommun till
moderförvaltning där statsbidraget administreras.

Datum för beslut: 2021-06-17

Jan Kilhamn
Tf hälso-och sjukvårdsdirektör

Beslutet skickas till
•
•
•
•

Anne-Marie Svensson, anne-marie.v.svensson@vgregion.se strateg nära
vård, för kännedom
Jan Kilhamn, jan.kilhamn@vgregion.se tf hälso- och sjukvårdsdirektör,
för genomförande
Britt-Marie Nilsson, britt-marie.l.nilsson@vgregion.se chefssekreterare för
tf Hälso-och sjukvårdsdirektör, för kännedom
Ann-Charlotte Järnström, ann-charlotte.jarnstrom@vastkom.se
verkställande direktör Västkom, för kännedom

2 (2)
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Antal vaccinationer per kommun, vårdgivare och vaccin, totalt (utifrån vårdgivarens lokali
2021‐06‐17
Antal vaccinationer
per
kommun/vårdgivare Ersättningsbelopp:
enligt FHM register: (200 SEK/dos)
Summa av Antal vaccinationer
Vårdgivare
Härryda
Härryda kommun
Partille
Partille kommun
Öckerö
Öckerö kommun
Stenungsund
Stenungsunds kommun
Tjörn
‐
Orust
Orust kommun
Sotenäs
Sotenäs kommun
Munkedal
Munkedals kommun
Tanum
Tanums kommun
Dals‐Ed
Dals‐Eds kommun
Färgelanda
Färgelanda kommun
Ale
Ale kommun
Lerum
Lerums kommun
Vårgårda
Vårgårda kommun
Bollebygd
Bollebygds kommun
Grästorp
Grästorps kommun
Essunga
Essunga kommun
Karlsborg
Karlsborgs kommun
Gullspång
Gullspångs kommun
Tranemo
Tranemo kommun
Bengtsfors

1333

266600

29

5800

776

155200

288

57600

0

0

303

60600

537

107400

660

132000

607

121400

311

62200

491

98200

848

169600

1488

297600

544

108800

414

82800

491

98200

324

64800

479

95800

426

85200

823

164600
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Bengtsfors kommun
Mellerud
Melleruds kommun
Lilla Edet
Lilla Edets kommun
Mark
Marks kommun
Svenljunga
Svenljunga kommun
Herrljunga
Herrljunga kommun
Vara
Vara kommun
Götene
Götene kommun
Tibro
Tibro kommun
Töreboda
Töreboda kommun
Göteborg
Göteborgs Stad
Mölndal
Mölndals kommun
Kungälv
Kungälvs kommun
Lysekil
Lysekils kommun
Uddevalla
Uddevalla kommun
Strömstad
Strömstads kommun
Vänersborg
Vänersborgs kommun
Trollhättan
Trollhättans stad
Alingsås
Alingsås kommun
Borås
Borås stad
Ulricehamn
Ulricehamns kommun
Åmål
Åmåls kommun
Mariestad
Mariestads kommun
Lidköping
Lidköpings kommun
Skara
Skara kommun
Skövde

678

135600

575

115000

430

86000

1907

381400

704

140800

422

84400

1008

201600

704

140800

470

94000

689

137800

14198

2839600

1999

399800

1572

314400

873

174600

2446

489200

618

123600

2111

422200

2466

493200

2037

407400

4519

903800

1421

284200

875

175000

1804

360800

2057

411400

1260

252000
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Skövde kommun
Hjo
Hjo kommun
Tidaholm
Tidaholms kommun
Falköping
Falköpings kommun
Totalsumma

2778

555600

551

110200

655

131000

1583
64582

316600
12916400
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sering)
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Namn på SÄBO

Besöksadress SÄBO

Lillågården
Solgården
Håvestensgården
Soläng

Timmervägen 8
Solbergsvägen 2
Håvestesnvägen 5
Fornkullevägen 29

Antal avdelningar vid aktuellt
SÄBO
(skriv med siffror)
2
2
4
1

Typ av avdelningar på SÄBO
(t.ex. vård och omsorg, demens)

Särskild specialisering/profil hos SÄBO
(t.ex. om särskild ”språkprofil”. Ange ja eller nej. Om Ja, ange vilken)

Vård och omsorg
Vård och omsorg, demens
Demens
Vård och omsorg, LSS

Nej
Nej
Nej
Nej

Totalt antal platser på
SÄBO
(skriv med siffror)
23
18
33
5
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Tillsynsplan 2021-08-10 - tills vidare
Dalslandskommunerna och Säffle kommun.

Serveringstillstånd, servering och försäljning av folköl, försäljning av
tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel, e-cigaretter och påfyllningsbehållare
samt tillsyn av rökfria skolgårdar.

37

Innehåll
Inledning
Gällande lag
Tillsyn
-Stadigvarande tillstånd
-Tillfälliga serveringstillstånd
-folköl
Tobaksvaror
-tillsyn tobaksvaror
-elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
-Receptfria läkemedel
-Kontrollköp
-Rökfria skolgårdar
Redovisning av tillsyn

38

Inledning
Upprättandet av en tillsynsplan bidrar till en tydlig struktur på tillsynsarbetet
samt möjliggör mätbara och uppföljningsbara mål. Genom tillsynsarbetet i
Dalsland och Säffle vill vi få bort missförhållanden, förhindra att nya uppstår och
få ett gott samarbete mellan kommun och näringsidkare. Vårt mål är att med
dessa medel bidra till en ansvarsfull alkoholservering samt en ansvarsfull handel
med folköl, tobaksvaror, vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare.
Folkhälsomyndigheten utövar central tillsyn över efterlevnaden av gällande lag
och meddelar allmänna råd till vägledning för tillämpning av respektive lag.
Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet. Länsstyrelsen ska också biträda
kommunerna med råd i deras verksamhet.
Den omedelbara tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna utövas av
kommunen och polismyndigheten.
Lagstiftning inom respektive områden är sociala skyddslagar och deras
huvudsakliga syfte och mål är att begränsa preparatens skadeverkningar.
Läkemedelsverket har tillsyn över efterlevnaden av ”Lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel” och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till
denna lag. Den kommun där detaljhandel med vissa receptfria läkemedel
bedrivs, ska kontrollera efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen. Lagstiftningen gällande handel med
receptfria läkemedel syftar till att motverka att människor skadas samt att
kvalitén på läkemedlen inte försämras.

Gällande lagar
Alkohollagen (2010:1622)
Alkoholförordning (2010:1636)
Lag(2018:2088) om tobak och liknande produkter
Förordning (2019:223) om tobak och liknande produkter
Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel
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Serveringstillstånd
Alkohollagen är en social skyddslag med mål att begränsa alkoholens
skadeverkningar. Tillgängligheten av alkohol begränsas genom att
tillståndshavare ska uppfylla högt ställda krav för att få ett serveringstillstånd
samt att efterleva alkohollagen efter att tillstånd har meddelats.

Tillsyn
Stadigvarande serveringstillstånd
Tillsynen består av fyra delar
1.
2.
3.
4.

Förebyggande tillsyn
Inre tillsyn
Yttre tillsyn
Samordnad tillsyn

Förebyggande tillsyn är sådant arbete som leder till att problem inte uppstår.
Genom information, rådgivning och utbildning redan på ansökningsstadiet skapas
en god grogrund för dialog, förståelse och samarbete. Ett sätt att bedriva
förebyggande tillsyn är att ha möten med nyblivna krögare för att diskutera
syftet med alkohollagen och en ansvarsfull alkoholservering.
I den förebyggande tillsynen är utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS) en
viktig del. Utbildningens innehåll är: alkoholens medicinska effekter,
Alkohollagen, nöjesrelaterat våld, narkotikaproblem på restauranger,
konflikthantering samt erfarenhetsutbyten.
Målet är att det hålls ett utbildningstillfälle vartannat år.
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och
uppföljning av tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det
sker efter remissförfarande och/eller genom kontroll på kreditupplysningsbolag.
Samverkan sker med andra myndigheter som till exempel Skatteverket,
kronofogdemyndigheten eller polismyndigheten. Den innebär också kontroll av
rapporter från andra myndigheters restauranginspektioner.
Målet är att denna tillsyn ska göras 1–2 gånger per år, lite beroende på tidigare
tillsyner.
Yttre tillsyn är besök på restaurangen i syfte att följa upp att verksamheten
bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser och kan bedrivas av varje myndighet
separat eller i samverkan. Tillsyn kan bestå av rutintillsyn som inte är påkallad
av någon särskild omständighet eller vara riktad uppföljande tillsyn orsakad av
tidigare iakttagelser eller inkommen information från annan myndighet eller från
allmänheten.
Målet är att det bör vara minst ett besök per år, vid detta besök utförs kontroll
av ordning och nykterhet i och utanför restaurangen, att serveringsansvarig finns
på plats, åldersgräns, matutbud, respekt för serveringstidens slut och
marknadsföring av alkoholdrycker inne i lokalen och att rökförbudet efterlevs.
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Utöver ordinarie tillsynsbesök ska uppföljande besök göras om brister
konstaterats. Uppgifter från andra myndigheter, så som polisrapporter där
olägenheter noterats medför också extra tillsynsbesök.
Uppföljnings- och påkallad tillsyn kan vara både i form av yttre och inre tillsyn.
Påkallad tillsyn kan det vara uppgifter från till exempel andra myndigheter eller
kommuninnevånare som föranleder tillsynen.
All yttre tillsyn utförs av minst två personer.
Samordnad tillsyn. Vid denna typ av tillsyn medverkar ofta flera myndigheter så
som kommun, polis, räddningstjänst, skattemyndighet samt försäkringskassa.
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Envar deltar med stöd av
den lagstiftning som gäller för respektive sakområde.
Tillfälliga serveringstillstånd
Tillsyn kan ske när tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna
sällskap har beviljats. Tillsynsfrekvensen av tillfälliga serveringstillstånd bedöms
efter behov. Företrädelsevis riktas tillsynsarbetet till tillfälliga tillstånd till
allmänheten. En bedömning av tillsynsfrekvens görs utifrån typ av arrangemang,
inriktning, serveringstid samt storleken på arrangemanget.
Folköl
Med folköl avses en öl med alkoholhalt som överstiger 2,25, men understiger 3,5
volymprocent och benämns som öl i alkohollagen. Den som bedriver detaljhandel
med försäljning av folköl, och den som bedriver servering av folköl, är skyldig att
anmäla det till kommunen.
Anmälan ska ha kommit in till kommunen innan försäljning, eller servering
påbörjats. Kommunen utövar tillsyn enligt alkohollagen.
Genom tillsynen, som bland annat innebär att kommunen kontrollerar att
handlarna har ett egenkontrollprogram, påminns verksamheterna om vikten av
att följa lagen gällande åldersgränser och att ha egna rutiner i butiken för att
klara det.
Målet är att det bör vara minst ett besök per år, all yttre tillsyn utförs av minst
två personer.

Tobaksvaror
Tobakslagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är
förbundna med bruk av tobak och liknande produkter, samt med exponering från
rök från tobak och utsläpp från liknande produkter. (SFS 2018:2088 1kap).
Ett tillstånd beviljas endast den som visar att han eller hon är personligt och
ekonomiskt lämplig att utöva verksamheten.
Kommunen kan hämta information om sökande från exempelvis
Polismyndigheten, Skattemyndigheten och Kronofogden.
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Kravet på tillstånd gäller endast tobaksvaror, för e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare räcker det fortsatt med att göra en anmälan till kommunen.
Tillsyn tobaksvaror
Tillsynen består av fyra delar
1.
2.
3.
4.

Förebyggande tillsyn
Inre tillsyn
Yttre tillsyn
Samordnad tillsyn

Förebyggande tillsyn är sådant arbete som leder till att problem inte uppstår. För
att skapa en god grund för dialog, förståelse och samarbete mellan kommun och
tillståndshavare sker den förebyggande tillsynen genom information och
rådgivning.
Inre tillsyn är av administrativ karaktär som främst består av kontroll och
uppföljning av tillståndshavarnas ekonomiska och personliga förhållanden. Det
sker efter remissförfarande och/ eller kontroll genom kreditupplysningsbolag.
Samverkan sker med andra myndigheter som till exempel Skatteverket,
kronofogdemyndigheten eller polismyndigheten.
Målet är att denna tillsyn ska göras 1–2 gånger per år, lite beroende på tidigare
tillsyner.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att följa upp att verksamheten
bedrivs enligt respektive lags bestämmelser. Exempelvis så kontrollerar
kommunen att arbetet med kontrollprogrammet för den egna tillsynen fungerar
och att arbetet med det fortlöper aktivt, att skyltning om 18-årsgräns finns,
marknadsföring, hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och
säkerhetsmärkning. Felhantering och arbete i strid med gällande lagstiftning ska
upptäckas och korrigeras.
Målet är att det bör vara minst ett besök per år, all yttre tillsyn utförs av minst
två personer.
Samordnad tillsyn. Vid denna typ av tillsyn medverkar ofta flera myndigheter så
som kommun, polis, räddningstjänst, skattemyndighet samt försäkringskassa.
Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda
myndigheter planerar och/eller genomför tillsammans. Envar deltar med stöd av
den lagstiftning som gäller för respektive sakområde.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Näringsidkare ska anmäla till kommunen i förväg att försäljning av elektroniska
cigaretter och påfylls-behållare ska påbörjas. Tillsyn över försäljning av
elektroniska cigaretter och påfyllnings-behållare bedrivs i huvudsak med
förebyggande och yttre tillsyn. Egenkontrollprogram för tillsyn lämnas i samband
med anmälan om försäljning.
Förebyggande tillsyn, är ett arbete som ska leda till att problem inte uppstår,
bland annat genom information och rådgivning då kommunen får in en anmälan
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om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare.
Yttre tillsyn är besök på försäljningsstället i syfte att följa upp att verksamheten
bedrivs enligt respektive lags bestämmelser. Exempelvis kontrollerar kommunen
så att egenkontrollprogrammet för den egna tillsynen fungerar och används
aktivt. Felhantering och arbete i strid med gällande lagstiftning ska upptäckas
och korrigeras.
Målet är att det bör vara minst ett besök per år, all yttre tillsyn utförs av minst
två personer.

Receptfria läkemedel
Försäljning av receptfria läkemedel anmäls till läkemedelsverket innan försäljning
får påbörjas. Läkemedelsverket underrättar kommunen vilka näringsidkare som
påbörjat försäljning respektive avanmält försäljning av receptfria läkemedel. Vid
yttre tillsynen kontrolleras efterlevnaden av lagen (2009:730) om handel med
vissa receptfria läkemedel samt de föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen. Kommunen kontrollerar exempelvis marknadsföring, skyltning,
produkter, att försäljning inte sker till personer under 18 år. Dessutom
kontrolleras att verksamheten bedrivs i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål
samt tillhandahåller läkemedlen på lämpligt sätt. Den som bedriver detaljhandel
av receptfria läkemedel ska informera konsumenten om var han eller hon kan få
farmaceutisk rådgivning.
Kommunen ska rapportera till Läkemedelsverket om näringsidkares brister i
efterlevnaden av denna lag eller föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen.
Målet är att det bör vara minst ett besök per år, all yttre tillsyn utförs av minst
två personer.

Kontrollköp
Alkohol- och Tobaksenheten genomför kontrollköp av tobaksvaror, folköl och
receptfria läkemedel med hjälp av ungdomar över 18 år. Målet är att denna
verksamhet kommer att genomföras varje år i samtliga kommuner. Butikerna får
skriftligt besked om resultatet och vid ej godkänt kontrollköp skickas
utbildningsmaterial. Detta är inte myndighetsutövning vilket gör att någon åtgärd
enligt tobakslagen inte är förenlig.

Rökfria Skolgårdar
Tillsyn genomförs under skoltid och resultatet presenteras först till ansvarig
rektor och sedan med kopia till utbildningsförvaltningen/motsvarande. Vid
tillsynen kontrolleras främst om rökning sker på skolgården, om detta sker begär
vi in skolans tobakspolicy samt förebyggande åtgärder. I första hand utförs
tillsyn på högstadium samt gymnasium, målet är att det görs ett besök vartannat
år.
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Redovisning av tillsyn enligt de verksamhetsområden som ålagts
kommunen och i sin tur Dalsland & Säffles Alkohol- och Tobaksenhet
Kommunen skall under januari-mars månad varje år få en redovisning över
föregående års tillsynsarbete. Redovisningen kommer att innehålla resultat när
det gäller tillsyn av serverings- och tobakstillstånd, folkölsförsäljning, receptfria
läkemedel, rökfria skolgårdar och kontrollköp hos kommunens
försäljningsställen.
I arbetet med tillsyn gällande rökfria skolgårdar samt receptfria
läkemedel, ingår inte Säffle kommun.

Jeanette Krafft
Alkohol- och tobakshandläggare

Daniel Berglöv
Alkohol- och tobakshandläggare
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Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Kommunicering av beslutsmaterial
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, som nämnden
tidigare underrättats om, en tillsynsinsats med anledning av ett pågående
regeringsuppdrag. Enligt detta ska IVO följa upp Socialstyrelsens föreskrifter om besök i
särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin ( HSLF-FS 2020:46).
Tillsynen fokuserar på hur smittsäkra besök har kunnat genomföras på boendena efter den
1 oktober 2020 (när det nationella besöksförbudet togs bort).
Innan en myndighet fattar beslut i ett ärende ska den, om det inte är uppenbart obehövligt,
underrätta den som är part om allt material av betydelse för beslutet. Parten ska också ges
tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Detta framgår av 25 §
förvaltningslagen (2017:900), FL.
IVO skickar därför det material som är av betydelse för kommande beslut till er som
ansvarig för det särskilda boendet Lillågården i Färgelanda kommun.
Ni har möjlighet att yttra er över materialet. IVO vill uppmärksamma er på att de olika
underlagen förefaller vara inbördes motstridiga gällande om det varit tillåtet med besök
efter 1 oktober 2020 (en personal och anhörig har uppgett att det inte varit tillåtet), vidare
är det oklart om det funnits s.k. karantänsregler i boendet, det vill säga om boende som
besökt anhöriga utanför boendet sedan inte fått träffa andra boende på ett par dagar, om
det endast varit tillåtet med besök utomhus, om det endast fått ske i särskilda besöksrum,
om endast vissa utvalda närstående har fått komma på besök, och om besökare fått
information från boende om myndigheternas rekommendationer för att minska smitta.
Ett eventuellt yttrande ska ha kommit in till IVO senast 4 oktober 2021. IVO kan
därefter komma att fatta beslut, även i det fall ni inte kommit in med ett yttrande.
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Tillsynen är kopplad till ett regeringsuppdrag för att följa upp tillämpningen av
Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19pandemin. IVO ska redovisa uppdraget till Socialdepartementet 1 december 2021. Datum
för när ett eventuellt yttrande ska ha inkommit till IVO är fastställt utifrån datum för
redovisningen och de tillsynsaktiviteter som ska genomföras.
IVO kommer därför inte att bevilja anstånd i detta ärende.

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Telefon +46 010-788 50 00
registrator.sydvast@ivo.se

Org.nr 202100-6537

2021-09-15

Dnr 3.5.1-26177/2021-8

Vid kontakt med IVO i detta ärende ange diarienummer: 3.5.1-26177/2021.
För Inspektionen för vård och omsorg
Elisabeth Björheden
Inspektör
Bilaga:
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Ledningsenkät



Närståendeenkät (OBS ! enkäten innehåller inledningsvis en lista med alla boenden
innan svaren från närstående kommer)
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