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Nyhetsbrev
Detta nyhetsbrev tar upp aktuella nyheter gällande LOV
och LOU och vänder sig till utförare av omsorg, daglig
verksamhet, boenden, mattjänst och service. Vi hoppas
att Ni har nytta av informationen!
Tillståndsplikt för verksamheter som bedriver
hemtjänst

Från och med den 1 januari 2019 införs tillståndsplikt för
verksamheter som bedriver hemtjänst i form av
serviceinsatser, omvårdnad och mattjänst enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Tillståndsplikten gäller även för
underleverantörer. Det går att ansöka om tillstånd hos
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 1 januari
2019. Avgiften för en ansökan är 30 000 kr. De företag
som bedriver hemtjänst innan den 1 januari 2019
behöver ansöka om tillstånd under perioden 1 januari – 1
mars 2019. Verksamheten får bedrivas under tiden som
IVO handlägger ansökan under förutsättning att den har
inkommit till IVO senast den 1 mars 2019. Kommer
ansökan in för sent gäller inte övergångsbestämmelserna,
därmed får utföraren inte fortsätta bedriva verksamhet.
Mer information finns på IVO:s hemsida:
https://www.ivo.se/tillstand-och-register/nyatillstandsplikter-2019/
Mer info kommer på dialogträffen.
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Alla privata utförare inom valfrihetssystemet ska
inkomma med verksamhetsplan för 2019 senast 2019-0131 och årsberättelse för 2018 senast 2019-04-30.
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Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse är redskap i
utförarens kvalitets- och förbättringsarbete. Mallar och
anvisningar kommer att skickas ut under december 2018.
Blanketterna kommer även att finnas på
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/levera
ntor--utforare/valfrihetssystem/regler-riktlinjer-rutiner-lagar.html under rubriken "Dialog och uppföljning"
Informations- och Dialogträff 2019

Under 2019 kommer vi bjuda in till informations- och
dialogträff för service- och omvårdnadsutförare vid fyra
tillfällen, 14 februari, 16 maj, 12 september och 12
december.
Enskilda avstämningssamtal

Under våren 2019 med start 8 februari ger
Uppföljningsteamet samtliga utförare möjlighet att boka
enskilda avstämningssamtal för rådgivning och stöd
gällande den egna verksamheten. Två träffar á 1,5 timme
kommer erbjudas en dag i månaden.
Mer information och anmälningsformulär hittar ni via
denna länk:
https://app.memlin.com/view/5bf7eb52f07187
https://www.orebro.se/fordjupning/fordjupning/levera
ntor--utforare/valfrihetssystem/utbildningar-dialogtraffar.html
Ny nämndorganisation inom vård-och
omsorgsförvaltningen

Från och med 10 januari 2019 kommer vård-och
omsorgsnämnd Väster och vård-och omsorgsnämnd
Öster ersättas av två nya nämnder, vårdboendenämnd
och hemvårdsnämnd.
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