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Datum

2021-12-07

Utskottet för omsorg

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Plats och tid Årholmen, 2021-12-14, klockan 10:00
Ordinarie
Britt-Marie Andrén Karlsson (S)
Hilden Talje (M)
Susanne Gustafsson (L)
Maria Sörkvist (C)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Ersättare
Eva Skoglund (S)
Hans Pernevik (FO
Martin Reteike (MP)

Ärende
Verksamhetsuppföljning 2021 Utskottet för omsorg
Remissvar gällande revidering av
hälso- och sjukvårdsavtalet
Redovisning av statistikrapport av ej
verkställda beslut kvartal 3 2021
Sektorns information 2021 Utskottet för omsorg

Diarienummer
KS/2021:22

Hemmaplanslösningar Sektor omsorg
Uppdrag samverkan lärande och
omsorg
Ordförande informerar 2021 Utskottet för omsorg

KS/2020:1478
KS/2020:1479

KS/2021:1497
KS/2021:702
KS/2021:21

L. Gardtman
KS/2021:20

ORUST KOMMUN

Britt-Marie Andrén Karlsson
Ordförande

Föredragande
Kl. 10.00-11.00
M. Hasselgren
Kl. 11.00-11.15
A. Karlsson
Kl. 11.15
L. Gardtman
Kl. 11.20
L. Gardtman
H. Bernmar
M. Stenerås
L. Gardtman

Helena Arvedahl
Sekreterare

Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg

Verksamhetsuppföljning 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:22
Förslag till beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Genomgång av hemtjänst
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Remissvar gällande revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet, KS/2021:1497
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att:
1. Att godkänna remissvaret
Sammanfattning av ärendet
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen. Då avtalet ska revideras har Orust kommun
uppmanats att lämna ett remissvar likt andra berörda remissinstanser i Västra Götalandsregionen.
Sektor omsorg har haft en arbetsgrupp bestående av enhetschefer för Hälso- och
sjukvårdsenheten, sjuksköterska och fysioterapeut. De har läst igenom materialet från Göteborg
och suttit med i Fyrbodals diskussion i ämnet. Utifrån detta lämnas ett förslag till remissvar, se
bilaga 1.
Utredning
På uppdrag av det politiska samrådsorganet (SRO) har Hälso- och sjukvårdsavtalet uppdaterats
och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt har underavtal och överenskommelser med
koppling till Hälso- och sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska
regleras i överenskommelse, också reviderats.
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland reglerar
samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både
kommunen och Västra Götalandsregionen.
De tillhörande överenskommelserna är:


Överenskommelse Läkarmedverkan inom kommunal hälso- och sjukvård i Västra
Götaland.



Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.



Överenskommelse Samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk och beroende.

Det finns en arbetsmall av svarsformuläret för att underlätta att samla in och sammanställa
synpunkterna inför remissinskicket från vardera remissinstans. När svaren ska skickas in ska de
överföras till webbformuläret.
Bedömning
Vi har berett frågan utifrån professioner som kan sakfrågan och deras chefer. Vi har
omvärldsbevakat och varit med i diskussionsforum för att kunna skriva ett genomarbetat
remissunderlag. Remissvaret gäller revidering av nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtal med
tillhörande överenskommelser och vi anser vi att vi har ett väl genomarbetat remissvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Redovisning av statistikrapport av ej verkställda beslut kvartal 3 2021, KS/2021:702
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2021 för ej verkställda beslut enligt rapporteringsskyldighet
till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till Socialstyrelsen
och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och
beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten
på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet.

Rapportering kvartal 3 2021, SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-07
Statistikrapport
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

Beslut
verkställt efter
3 mån

Totalt
rapporterade/
verksamhet

1
2
0
17

1
2
0
5

2
4
0
22

Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Sektorns information 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:21
Förslag till beslut
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Information om omorganisation och övriga aktuella händelser
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Hemmaplanslösningar Sektor omsorg, KS/2020:1478
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Uppdrag samverkan lärande och omsorg, KS/2020:1479
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg
Ordförande informerar 2021 - Utskottet för omsorg, KS/2021:20
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Datum

2021-12-07
Utskottet för omsorg

9(9)

