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Meddelanden
Beslut
Direktionen lägger följande meddelanden till handlingarna:
Domstolsärenden:
F örvaltningsrätten mål nr 3481-18 E.
Förvaltningsrätten mål nr 5186-18.
Förvaltningsrätten mål nr 5766-18.
Förvaltningsrätten mål nr 3355-18.
Förvaltningsrätten mål nr 2252-19.
Förvaltningsrätten mål nr 3914-18.
Övriga:
Överenskommelse om samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor,
dnr 2019-019208 106.

Statistikrapport kommunal vård, period 2018-08-01--2019-08-31.
Beslut Inspektionen för vård och omsorg, 2019-09-24 dnr 2019-019 240 739.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrnpp 2019-09-19.
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Överenskommelse om samverkan i hälso- och
sjukvårdsfrågor
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kap. 7 § 7 stadgar:
"I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare". HSL kap. 11 § 3 stadgar
att "I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården ska kommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och vårdgivare".
Följande överenskommelse 2019-2022 om samverkan har träffats mellan
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och Norrtälje
funktionshinderföreningars samorganisation med organisationsnummer
814401 -1635.
1. Officiell benämning är Samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor.
2. Representanter för NHS erbjuds deltagande i referensgrupper som berör
samorganisationens medlemmar, för att föra in patient/b1ukar-perspektivet i
Kommunalförbundets framtagande av uppdragsbeskrivningar inför upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihet
(LOV) samt direktavtal med Kommunalförbundets helägda bolag TioHundra AB.
Tillsättning av referensgrnpper samordnas med arbetsutskotten i Kommunala
pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder i syfte få ett så brett patient- och
biuka1perspektiv som möjligt inom Kommunalförbundets målgrnpper. Referensgruppens uppdrag och sammansättning fastställs specifikt inför varje upphandling.
Samverkansrådets övriga uppgifter är informations- och erfarenhetsutbyte, dialog, diskussion och samverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor inom Kommunalförbundets ansvarsområde.
3. Samverkansrådet träffas två gånger per termin samt vid behov.
4. Vid behov kan extra arbetsgrnpp/beredningsgrnpp tillsättas.
5. Samverkansrådet är sammansatt enligt följande:
NHS: Fyra ordinarie och två ersättare (ersättare får kallelsen för kännedom och
kallas endast vid förhinder för ordinarie ledamot).

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http:/ /kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 21
Norrtälje
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Kommunalförbundets direktion och förvaltning: Ordförande direktionen och
avdelningschef beställaravdelning. Vid behov kan även andra berörda från
exempelvis förvaltning och utförare bjudas in. Direktionens sekreterare är
sekreterare i samverkansrådet.
6. Dagordningen har följande fasta punkter: Information från Kommunalförbundets direktion/ förvaltning, information från NHS samt övriga frågor.
Därutöver kan andra aktuella ärenden anmälas till dagordningen.
7. Ärenden som önskas tillföras dagordningen anmäls till sekreteraren senast tio
dagar före sammanträdet. Vid önskemål om utskrifter eller kompletterande
handlingar m.m. kontaktas sekreteraren.
8. l'vlinnesanteckningar från sammanträdena ska föras och bör skickas till
samrådsgmppen senast två veckor efter sammanträdet.
9. Ledamot för NHS (och i förekommande fall ersättare) är berättigad till
sammanträdesarvode och reseersättning enligt Bestämmelser om ersättning till
kommunala förtroendevalda i Norrtälje kommun (ERS 2019).
10. Deltagande ledamot och ersättare i samverkansrådet är bundna av sekretess
enligt gällande lagstiftning.
11. Överenskommelsen har upprättats i två exemplar. Parterna har fått var sitt
exemplar av avtalet.
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