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1.

Ärende

Dnr

Föredragande

Personärende 2018 Utskottet för omsorg

KS/2018:2

Kl. 08:30-09:30
E. Haglund
I. Ahonen

2.

Individ- och familjeomsorgen
placeringsdiagram 2018

KS/2018:1209

Sektor omsorg budget 2019: detaljbudget,
budgetuppföljning, prognoser, delårsrapport

KS/2018:1346

Rapport om kommunens arbete med
strandstädning 2018

KS/2018:1461

5.

Sektorns information 2018 Utskottet för
omsorg

KS/2018:3

L. Tilly

6.

Återrapportering av intern kontroll 2018 Sektor omsorg

KS/2017:1963

L. Tilly

7.

Plan för intern kontroll 2019 - Sektor omsorg KS/2018:1291

L. Tilly

8.

Avtal Ungdomsmottagning

L. Tilly

9.

Kvartal 3 2018 - Redovisning av
KS/2018:13
statistikrapport om gynnande beslut som inte
verkställts enligt SoL/LSS

L. Tilly

10.

Strategisk Lokalplanering Sektor omsorg

L. Tilly

3.

4.

E. Haglund
Kl. 10.00-11.15
L. Tilly
M. Hasselgren
R. Angelis
E. Haglund
Kl. 11.15-11.30
E. Johansson
R. Jonsson

KS/2018:1379

KS/2018:1318

2018-2028
11.

Kl. 09:30-09:40

Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut,
KS/2018:8
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Återrapportering av intern kontroll 2018 - Sektor omsorg
Dnr KS/2017:1963
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2018 års
internkontrollplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och
samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar
för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov.
Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Sektorerna ansvarar
för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall
förbättringar behövs ta initiativ till sådana.
Varje sektor har en skyldighet att:
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns
verksamhetsområde.
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av
verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom sektorn till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens
revisorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-07
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor omsorg
Kommunchefens ledningsgrupp
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Plan för intern kontroll 2019 - Sektor omsorg
Dnr KS/2018:1291
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna plan för intern kontroll 2019 för Sektor omsorg, i enlighet med bilaga
daterad 2018-11-27.
Sammanfattning av ärendet
Riktlinjer för intern kontroll beslutades av kommunstyrelsen 2014-09-25 § 248
utifrån kommunens fastställda ekonomistyrningsprinciper.
I de ekonomistyrningsprinciper för Orust kommun som beslutades av
kommunfullmäktige 2013-12-12 § 197 anges följande om 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 mm 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.”

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-28
Bilaga – intern kontrollplan daterad 2018-11-27
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Avtal Ungdomsmottagning
Dnr KS/2018:1379
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Teckna avtal angående ungdomsmottagning med Västra Götalandsregionen i
enlighet med förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-26 i ärende 2018: 1156 att anta
inriktningsdokument för ungdomsmottagning, en överenskommelse mellan
VG-regionen och Västkom.
Nuvarande avtal mellan regionen och Orust kommun för ungdomsmottagningen
löper ut vid årsskiftet.
Ett nytt avtal, se bilaga föreslås tecknas. Förändringen från föregående avtal är att
kommunen bidrar med 0.50% tjänst i stället för som tidigare 0.75% tjänst och att
regionen minskar sin insats med motsvarande del.
En vidareutveckling av samarbetet mellan VG-regionen och Orust kommun för
ungdomar och unga vuxna är önskvärd på sikt och kommer att föreslås som en del
i arbetet med IFO-planen. Samverkan genom ungdomsmottagningen kan
vidareutvecklas mot kommunala öppenvårdsinsatser i anslutning till verksamheten
och konkreta samverkanslösningar med regionen t ex BuP. För att skapa
förutsättningar för en sådan utveckling ingår denna del i avtalet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-15
Avtal HSNN Dnr 2018-00144
Beslutet skickas till
Sektorchef Omsorg
Verksamhetschef IFO
Enhetschef Familjeenheten
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Kvartal 3 2018 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som
inte verkställts enligt SoL/LSS
Dnr KS/2018:13
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 3 2018 för ej verkställda beslut samt tidigare
rapporterade beslut som inte har verkställts under 2018 enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
Ärendebeskrivning
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.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med bilagor 2018-11-27
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Strategisk Lokalplanering Sektor omsorg 2018-2028
Dnr KS/2018:1318
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Sektor omsorg lägger till nedanstående tillägg i sektorns strategiska lokalplanering
2018-2028 under rubrik ”Prognos: Behov av särskilt boende – äldreomsorg”
”Vid arbetsmiljöverkets tillsyn av Strandgården 2017 uppdagades
problem att personalens arbetsutrymme inte uppfyller ställda
arbetsmiljökrav då utrymmet är för begränsat. Behov finns att under år
2019 göra en inventering av Ängsvikens och Kaprifolgårdens särskilda
boenden då risken finns att även dessa har utrymmen som ej har godkänd
standard i arbetsutrymme.
Sammanfattning av ärendet
Sektor omsorg vill lämna följande tilläggskommentar till lokalplanering 20182028 med dnr KS/2018:1318 under rubrik ”Prognos: Behov av särskilt boende –
äldreomsorg”.
”Vid arbetsmiljöverkets tillsyn av Strandgården 2017 uppdagades problem att
personalens arbetsutrymme inte uppfyller ställda arbetsmiljökrav då utrymmet är
för begränsat. Behov finns att under år 2019 göra en inventering av Ängsvikens
och Kaprifolgårdens särskilda boenden då risken finns att även dessa har
utrymmen som ej har godkänd standard i arbetsutrymme.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-28
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
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Anmäls för kännedom: Skrivelser, beslut, protokoll, cirkulär 2018 Utskottet
för omsorg
Dnr KS/2018:8

