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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Ärenden

Plats och tid

Hälsön 2018-01-09 08:30
Ledamöter:
Bertil Olsson (S)
Maria Sörkvist (C)
Anders Tenghede (V)
Ulf Sjölinder (L)
Lisbeth Arff (M)
Ersättare:
Eva Skoglund (S)
Ulla Kedbäck (MP)
Anders Arnell (M)

Övriga

Personärenden:
Ralja Angelis, verksamhetschef SoO
Cecilia Kristmansson, enhetschef IFO vuxenenheten
Helene Hansson, tf enhetschef IFO familjeenheten
Övriga ärenden:
Doris Everhult, utredare
Ann-Christine Westberg, MAS
Lisbeth Tilly, sektorchef
Carin Persdotter, nämndsekreterare

Utses att justera
Justeringens
plats och tid
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1.

Ärende

Dnr

Föredragande

Personärende 2018 Utskottet för omsorg

KS/2018:2

Kl. 08:30-09:30
Se ovan

2.

3.

Sektorns information 2018 Utskottet för
omsorg

KS/2018:3

Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah

KS/2017:12

Kl. 09:45
L. Tilly
Kl. 10:10
D. Everhult
A-C. Westberg

4.

Plan för internkontroll 2018 - Sektor omsorg KS/2017:1941

Kl. 10:45
L. Tilly

5.

6.

7.

Samarbetsavtal för försörjning av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar
vid blås- och tarmdysfunktion

KS/2017:1900

Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård

KS/2017:1969

Kl. 10:55
L. Tilly

Kursinbjudningar 2018 Utskottet för omsorg KS/2018:4

ORUST KOMMUN

Bertil Olsson

Carin Persdotter

Ordförande

Sekreterare

Kl. 11:00
L. Tilly
Kl. 11:05
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Personärende 2018 Utskottet för omsorg
Dnr KS/2018:2
Ärenden och beslut enligt särskilt protokoll med paragrafer
______________
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Sektorns information 2018 Utskottet för omsorg
Dnr KS/2018:3
Sektorchef Lisbeth Tilly lämnar övergripande information.
____________
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Anmälan av delegationsbeslut Lex Sarah
Dnr KS/2017:12
Sektor omsorg informerar om delegationsbeslut Lex Sarah.
____________
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Plan för internkontroll 2018 - Sektor omsorg
Dnr KS/2017:1941
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Godkänna Sektor omsorgs internkontrollplan för 2018.
Ärendebeskrivning
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248
utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.
I dokumentet ”Ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun” som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges i kapitel 12 följande gällande intern
kontroll:
”Den interna kontrollen är en viktig del av kommunens styrsystem. I begreppet
intern kontroll innefattas hela organisationen och alla de rutiner och olika
samverkande aktiviteter som bland annat syftar till att:
•

Öka effektiviteten inom alla nivåer i organisationen

•

Säkerställa att lagar, riktlinjer med mera efterlevs

•

Trygga tillgångar och förhindra att kommunen drabbas av extra kostnader
på grund av oavsiktliga eller avsiktliga fel

•

Säkerställa en riktig eller fullständig ekonomisk redovisning

•

Säkerställa att resurser disponeras i enlighet med kommunfullmäktiges
intentioner

Inför granskning 2018 har omsorg tagit fram prioriterade riskområden som förslag
till kommunövergripande kontroller för sektor omsorg. På samtliga
kontrollpunkter har en riskbedömning gjorts.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Stab omsorg
Ekonomienheten
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Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
Dnr KS/2017:1900
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Anta samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start
2018-05-01.
Ärendebeskrivning
Kommunerna i Västra Götaland (VGK) har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med
VGR kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av dessa hjälpmedel (Dnr
SN 352-1999). Nuvarande avtal löper ut 2018-04-30.
En partsgemensam grupp har tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal som ska
säkerställa samverkan och gemensam utveckling gällande försörjningen av
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.
Parterna föreslås teckna ett avtal för perioden 2018-05-01 – 2021-04-30.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef omsorg
MAS
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Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Dnr KS/2017:1969
Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Orust kommun ställer sig bakom överenskommelse med tillhörande
riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som
efter utskrivning har behov av samordnade insatser. Överenskommelsen
gäller fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.
2. Orust kommun ställer sig bakom förslag till reglering av betalansvaret
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
fr.o.m. 2018-01-01 t.o.m. 2018-09-24.
3. Orust kommun ställer sig bakom förslag om att uppdra till
Koncernkontoret VGR och VästKom att komplettera och återkomma
med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
för tiden fr.o.m. 2018-09-25 t.o.m. 2020-12-31.
Ärendebeskrivning
Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
gäller från 1 januari 2018. Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och
utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård,
socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska
planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.
Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på
slutenvårdens information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas
och det är stort fokus på samverkan och samordning mellan verksamheterna, för
att den enskilde ska kunna skrivas in och ut i sluten hälso- och sjukvård på ett
tryggt och effektivt sätt.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Sektorchef omsorg
MAS
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Kursinbjudningar 2018 Utskottet för omsorg
Dnr KS/2018:4
Kurs:

Politiker i socialtjänst – hur klarar vi uppdraget?

Plats och datum:

Stockholm 2018-03-01

Avgift:

2 800 kronor/1 600 kronor

____________
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