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Dnr 0412/14 - 008

MOTION (V) OM UTVECKLAD KOLLEKTIVTRAFIK
Kommunfullmäktiges beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 15 juni 2015.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kristina Sandsten (v) har lämnat in en motion om utvecklad kollektivtrafik
enligt bilaga.
Kommunfullmäktige
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 15 juni 2015.
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
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PROTOKOLL
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Dnr 0101/15 - 008

INTERPELLATION (C) HUR SKAPAR KOMMUNEN MÖJLIGHETER FÖR PERSONAL ATT STARTA INTRAPRENAD?
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (c) om hur kommunen skapar möjlighet för personal att starta
intraprenad anses därmed vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Matilda Wiklund (c) har sänt in en interpellation om hur kommunen skapar
möjligheter för personal att starta intraprenad, enligt bilaga.
Centerpartiet frågar:
- Om och på vilket sätt har personal inom äldreomsorgens berörda
verksamhetsområden blivit informerade om denna möjlighet?
- Om och hur arbetar kommunens ledning för att det särskilda uppdraget
kan uppnås?
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på frågorna som
ställs i interpellationen, enligt bilaga.
Matilda Wiklund (c) kommenterar svaret och tackar för detsamma.
Inger Lundberg (fp) efterlyser ytterligare marknadsföring.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår därmed att interpellationen anses vara besvarad och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0080/15 - 008

ENKEL FRÅGA OM VARMVATTENBASSÄNGEN
Kommunfullmäktiges beslut
Enkel fråga (sd) om varmvattenbassängen, anses vara besvarad.
_____
Ärendebeskrivning
Sören Nilsson (sd) har lämnat in en enkel fråga, enligt bilaga – om varmvattenbassängen vid vårdcentralen.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på frågan och meddelar att avtal är skrivet med Landstinget gällande varmvattenbassängen.
Varmvattenbassängen har varit avstängd en period på grund av föroreningar
men är igång nu och öppen för rehabilitering och för föreningar.
Sören Nilsson (sd) kommenterar svaret samt tackar för detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår därmed frågan vara besvarad och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0061/15 - 000

DELGIVNINGAR KF 2015-02-23
Kommunfullmäktiges beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet.
Länsstyrelsen
- Ny ersättare (fp) i kommunfullmäktige (dnr 44/15-102)
- Ny ersättare (sd) i kommunfullmäktige (dnr 388/14-102)
Älvsbyns kommun – Begäran om ny röstsammanräkning (fp) (dnr 52/15102)

Arbete och omsorgsutskottet – Statistikrapport ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS – kvartal 3 2014 (dnr 323/14-709)
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0001/15 - 003

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDENS REGLEMENTE
Kommunfullmäktiges beslut
Fastställa reglemente för miljö- och byggnämnden, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden är nytt namn på den nämnd som är kommunens
prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen m.fl
lagar. Miljö- och byggchefen har reviderat tidigare reglemente för myndighetsnämnden enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggnämnden.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa reglemente för miljö- och byggnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa reglemente för miljö- och byggnämnden, enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Matilda Wiklund (c) kommenterar att miljö- och byggnämnden även är kommunens trafiknämnd och beslutar om skyltning, bulor m m. Återkommer i
frågan gällande trafiknämnd.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0290/14 - 003

KOMMUNALT PARTISTÖD - UTBETALNING AV PARTISTÖD
Kommunfullmäktiges beslut
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 110, att anta riktlinjer
för kommunalt partistöd.
Det är basbeloppet som utgör grunden för uträkningen av partistödet. Det är
föregående års nivå på basbeloppet som ligger till grund för uträkning av
årets partistöd. Grundbidraget uppgår till 0,6 basbelopp/parti och mandatstödet uppgår till 0,4 basbelopp/mandat. Till oppositionspartierna utbetalas
ett mandatbaserat insynsarvode som uppgår till 0,4 basbelopp/mandat.
Partistödet ska utbetalas till lokala partier och utbetalning sker i februari 2015.
Redovisning av partistödet (1 jan-31 dec) ska ske till kommunfullmäktige
senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång.
Kansliet har sammanställt underlag för utbetalning av partistödet, enligt
bilaga.
Förslag till beslut
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Betala ut kommunalt partistöd samt insynsarvoden enligt bilaga.
_____
Kommunfullmäktige
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0391/14 - 008

INTERPELLATION (FP) - HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR EN
MATVARUAFFÄR I VIDSEL?
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellation (fp) om hur framtiden ser ut för en matvaruaffär i Vidsel anses
därmed vara besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en interpellation – Hur ser framtiden ut
för en matvaruaffär i Vidsel, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 24 november 2014, § 108 att interpellationen
ska besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 februari 2015.
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens ordförande Helena Öhlund (s) svarar på frågorna som
ställs i interpellationen, enligt bilaga.
Det ser positivt ut gällande matvaruaffär i Vidsel. Arbetet pågår men något
avtal är ännu inte tecknat.
Lars-Ingvar Wendt (fp) kommenterar svaret och tackar för detsamma.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår därmed att interpellationen anses vara besvarad och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0428/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRBÄTTRA VATTENKVALITÉTEN I LOMTJÄRN
Kommunfullmäktiges beslut
Återremiss av medborgarförslag om att förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn,
till budgetberedningen för ytterligare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Leif Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om att förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 27 oktober 2014.
_____
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från miljö- och byggkontoret angående Leif Lundbergs förslag om att använda renspolningsvatten från
vattenverket till Lomtjärn för att på så sätt förbättra vattenkvaliteten så att
fisk kan överleva i vattnet och fiske kan erbjudas.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Miljö- och byggkontoret har konsulterat Jan Isaksson vid Pite Älv Ekonomisk förening i ärendet som sedan tidigare har erfarenhet av fisk i
Lomtjärn. För att skapa goda förutsättningar för fisk i ett vatten krävs det
utöver näring och syre ett lämpligt pH-värde och att man kan hålla en temperatur som sommartid inte blir för hög.
Att skapa en omsättning av vattnet i Lomtjärn som förslagsställaren föreslår
och på det vis som Älvsbyns Energi AB har utvecklat förslaget skulle kunna
förbättra förutsättningarna att få fisk att överleva i Lomtjärn avsevärt. Vattnet
syresätts via den konstgjorda bäcken. Tillförsel av kallt vatten ger en kylande
effekt sommartid när det annars kan bli för varmt i vattnet för fisk. Att vattnet innehåller järn och mangan kan möjligen ge en viss färgning av vattnet
men bör inte ha någon skadlig inverkan på fisk då det är naturliga ämnen som
normalt förekommer i berggrunden och därmed i våra vattendrag. När det
gäller syrehalt och pH-värde i vattnet kan dessa värden med regelbundenhet
behöva följas upp. Uppföljningen sker med ett provtagningsprogram för att
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0428/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT FÖRBÄTTRA VATTENKVALITÉTEN I LOMTJÄRN
säkerställa att värden hålls på en lämplig nivå för fisk och för att kunna vidta
åtgärder vid behov. Kostnaderna för denna typ av provanalyser är förhållandevis låga.
Investeringskostnaden för att anlägga ett utjämningsmagasin och en ledning
samt en konstgjord bäck har av Älvsbyns Energi AB beräknats uppgå till
300 - 400 tkr.
Förslag till beslut
Hänskjuta ärendet till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Medborgarförslaget om att förbättra vattenkvalitéten i Lomtjärn anses därmed vara besvarat.
_____
Kommunfullmäktige
Johan Johansson (c) anser inte att ärendet ska ”vara besvarat” utan bör återrapporteras till kommunfullmäktige.
Tomas Egmark (s) bifaller Johan Johanssons förslag.
Sören Nilsson (sd) föreslår att ärendet avslås.
Berit Hardselius (c) föreslår att ärendet återremitteras till budgetberedningen
för ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Berit Hardselius förslag om återremiss till
budgetberedningen. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0035/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA TILLVARA SPILLVATTEN
FRÅN VATTENTORNET TILL LOMTJÄRN
Kommunfullmäktiges beslut
Återremiss av medborgarförslaget om att ta tillvara spillvatten från vattentornet till Lomtjärn till budgetberedningen för ytterligare beredning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Margareta Lundberg har lämnat in ett medborgarförslag om att ta tillvara
spillvatten från vattentornet till Lomtjärn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 17 februari 2014, § 1 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 27 oktober 2014.
_____
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från miljö- och byggkontoret angående Margareta Lundbergs förslag om att kunna använda renspolningsvatten från vattentornet till Lomtjärn för att på så sätt förbättra vattenkvaliteten.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Att skapa en omsättning av vattnet i Lomtjärn som förslagsställaren föreslår
skulle kunna förbättra vattenkvaliteten i Lomtjärn avsevärt. Vattnet syresätts
via den konstgjorda forsen som föreslås.
Järn och mangan som finns i returspolningsvattnet från vattentornet kan
möjligen ge en viss färgning av vattnet men bör inte ha någon skadlig inverkan på vattnet i övrigt. Järn och mangan är naturliga ämnen som normalt
förekommer i berggrunden och därmed i våra naturliga vatten.
Investeringskostnaden för att anlägga ett utjämningsmagasin och en ledning
samt en konstgjord bäck har av Älvsbyns Energi AB beräknats uppgå till
300 - 400 tkr.
Förslag till beslut
Hänskjuta ärendet till budgetberedningen
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0035/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT TA TILLVARA SPILLVATTEN
FRÅN VATTENTORNET TILL LOMTJÄRN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Hänskjuta ärendet till budgetberedningen. Medborgarförslaget om att ta tillvara spillvatten från vattentornet till Lomtjärn anses därmed vara besvarat.
_____
Kommunfullmäktige
Johan Johansson (c) föreslår att ärendet återremitteras till budgetberedningen
för ytterligare beredning.
Sören Nilsson (sd) yrkar bifall till Johan Johanssons (c) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Johan Johanssons förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0104/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM STARTPAKET FÖR FÖRSTFÖDERSKOR
Kommunfullmäktiges beslut
Bifalla medborgarförslag om startpaket till nyfödda och adopterade barn som
vid födseln eller vid adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun.
Paketet omfattar ett värde av 800 kr och den direkta kostnaden är 300 kronor
per barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av
21 000 kr per år som anvisas ur näringslivskontot.
Startpaket ska gälla tills vidare.
_____
Sammanfattning av ärendet
Åsa Olofsson föreslår i sitt medborgarförslag ett startpaket till förstföderskor
som bör utformas så att det passar i Älvsbyn.
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2014, § 24, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast 24 november 2014.
Näringslivschef Pär Jonsson har yttrat sig i ärendet.
Älvsbyns kommun har sedan några år ett positivt flyttningsnetto men ett
negativt födelseöverskott. De senaste åren har barnafödandet varit i en nivå
av cirka 70 barn per år. Då befolkningsunderlaget ger kommunen skatteintäkter är det viktigt att ta fram åtgärder som stimulerar till ett positivt
födelseöverskott.
För Älvsbyns utveckling ser vi vikten av att stimulera barnafödande, inte bara
för förstföderskor. Vi betonar även stimulans till adoption. Babypaketet bör
ske i samordning med den befintliga utdelningen av barnbok från biblioteket.
Vårt förslag till babypaket av värde 800 kr, som innefattar:
- 300 kr presentkort till Älvsbyns köpmannaförening.
- 300 kr värdecheck för första insättning av sparande i Sparbanken Nord.
- 100 kr värdecheck till bokpaket från Biblioteket
- 100 kr värdecheck till babybody med tryck från Älvsbyns kommun
Utlämnandet av paketet bör ske via biblioteket i samordning med kommunstyrelsens ordförande.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0104/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM STARTPAKET FÖR FÖRSTFÖDERSKOR
Beslutet skickas till
Åsa Olofsson, Tallstigen 4, 942 91 Vistträsk
Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår att kommunstyrelsen bifaller Åsa Olofssons
medborgarförslag till nyfödda och adopterade barn som vid födseln eller vid
adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun. Paketet omfattar ett värde
av 800 kr och den direkta kostnaden för kommunstyrelsen är 300 kronor per
barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av 21
000 kr per år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifalla medborgarförslag om startpaket till nyfödda och adopterade barn som
vid födseln eller vid adoptionen är folkbokförda i Älvsbyns kommun.
Paketet omfattar ett värde av 800 kr och den direkta kostnaden är 300 kronor
per barn. Vid ett barnafödande av 70 barn per år ger det en direkt kostnad av
21 000 kr per år som anvisas ur näringslivskontot.
Startpaket ska gälla tills vidare.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) bifaller förslaget.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kristina Sandstén (v) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0202/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM VÄGEN TILL BADPLATSEN I
PÅLSTRÄSK
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar.
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med Pålsträsk Byaförening, gällande vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk.
Skriftlig reservation
Inger Lundberg (fp) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig
reservation. ”Kommunen ska leda förhandlingar med SCA och byaföreningen om upprustning av vägen. Trafikverket ska också uppvaktas så de kan
bidra, då vägen används av yrkestrafik. Trafikverket kan bidra med vägkostnader, toaletter och sittgrupper. Vi vill ha välkomnande infarter till Älvsbyn.”
Reservation
Centerpartiet reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit av styrelsen i Pålsträsk Byaförening om att
Älvsbyns kommun åtar sig ansvaret för vägunderhåll till badplatsen i
Pålsträsk.
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 46, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast februari 2015.
_____
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Förslagsställaren föreslår att Älvsbyns kommun åtar sig ansvaret för vägunderhåll vid behov. Vägen är en enskild väg. Badplatsen som avses är inte
under kommunalt ansvar.
Älvsbyns kommun har beslutat om nedskärningar av driftbudgeten för gatuverksamheten. Med detta beslut finns inte utrymme för barmarksunderhåll på
kommunens gator och vägar. Således inte heller för utökat underhåll, i detta
fall av enskilda vägar.
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0202/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM VÄGEN TILL BADPLATSEN I
PÅLSTRÄSK
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget om vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk därför
att vägen är ”enskild väg”, därmed inte kommunens ansvar.
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med Pålsträsk Byaförening, gällande vägunderhåll till badplatsen i Pålsträsk.
_____
Kommunfullmäktige
Göran Lundström (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att
kommunen är villig att hjälpa till att laga vägen och eventuellt förhindra tung
trafik.
Inger Lundberg (fp) föreslår att ärendet återremitteras. Kommunen ska förhandla med SCA och byaföreningen om vägupprustning. Inte stänga av
vägen för yrkestrafik, utan uppvakta Trafikverket att ställa iordning en ordentlig rastplats.
Sören Nilsson (sd) bifaller Göran Lundströms (c) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Inger Lundbergs förslag om återremiss
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på Göran Lundströms tilläggsförslag
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2015-02-23

17(34)

Dnr 0206/14 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM SKATEBOARDRAMP VID
LOMTJÄRN
Kommunfullmäktiges beslut
Uppdra till miljö- och byggkontorets planavdelning att tillsammans med ungdomar fortsätta arbeta med utformningen av regnbågsparkerna med skateboardpark i avvaktan på Boverkets beslut.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kevin Olsen har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en skateboardramp vid Lomtjärn eller någon annanstans i Älvsbyn.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 46, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast februari 2015.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet.
Skateboard är populärt bland ungdomar och miljö- och byggchefen anser att
förslaget är mycket bra eftersom det behövs roliga aktiviteter på fritiden för
alla våra ungdomar.
Kommunen har hos Boverket sökt ett bidrag för jämställda offentliga miljöer
med ambitionen att få anlägga en jämställdhetspark i Konradsparken och
grönområdet där tidigare järnvägshotellet låg. Regnbågsparkerna (som är
arbetsnamnet) ska enligt ansökan bland annat innehålla en skatepark och en
hel del andra inslag som ska göra området vid nya resecentrum mer attraktivt
för både pojkar och flickor, unga och gamla, under hela året.
Regnbågsparkerna är tänkta att bli porten in till Älvsbyn för resande med tåg
eller buss till Älvsbyns tätort. Miljö- och byggkontoret arbetar med skisser på
hur det kan komma att se ut och hoppas att särskilt skateparken blir ett
besöksmål för ungdomar från både Älvsbyn men också från andra
kommuner runt omkring då det blir enkelt att resa till Älvsbyn med det nya
resecentrat.
Om Boverket beviljar bidrag till Regnbågsparkerna kommer de att kunna
börja planeras redan i vår och byggnationer kan påbörjas tidigast till hösten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 12

PROTOKOLL
2015-02-23

18(34)

Dnr 0206/14 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM SKATEBOARDRAMP VID
LOMTJÄRN
Om kommunen inte beviljas bidrag behöver ärendet behandlas i budgetberedningen som prioriterar hur kommunens skattemedel ska användas. I så
fall tas ärendet upp på nytt.
Upplysning
Kevin är välkommen att hälsa på med sin klass och lärare och titta på hur vi
har tänkt oss en skatepark. Kanske kan klassen hjälpa kommunens planerare
med bra idéer och tips.
Beslutet skickas till
Kevin Olsen, klass 3.
Förslag till beslut
Uppdra till miljö- och byggkontorets planavdelning att tillsammans med
ungdomar fortsätta arbeta med utformningen av regnbågsparkerna med
skateboardpark i avvaktan på Boverkets beslut den 3 februari 2015.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra åt miljö- och byggkontorets planavdelning att tillsammans med
ungdomar fortsätta arbeta med utformningen av regnbågsparkerna med
skateboardpark i avvaktan på Boverkets beslut den 3 februari 2015.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____
Kommunfullmäktige
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar att Boverket inte har beviljat
bidrag till kommunen. Kommunen lämnar in ny ansökan hos Boverket.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2015-02-23

19(34)

Dnr 0197/14 - 008

MOTION (KD) OM ÖKAT OCH SÄKRARE NYTTJANDE AV
"ETABLERAD" BÅTUTLÄGGNINGS- /BÅTUPPTAGNINGSPLATS
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen i den del som avser att kommunen ska utreda möjligheten till
flera båtplatser i tätorten och byarna längs älven.
Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att ansöka om lagfart för fastigheten Brännmark 1:11 för att få full rådighet över denna del av markområdet
där nuvarande båtplats i Vidsel är belägen.
Reservation
Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kd har lämnat in en motion angående utredning om båtutläggnings/båtupptagningsplatser kan iordningställas för allmänheten. Dels vill
motionsställaren förbättra befintlig båtplats i Vidsel och dels att kommunen
ser över om det går att anordna båtplatser i centralorten och i andra byar
längs älven.
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 47, att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast februari 2015.
_____
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att motionen i den del som avser att
kommunen ska utreda möjligheten till flera båtplatser i tätorten och byarna
längs älven avslås.
Kommunstyrelsen uppdrar åt VD för Älvsbyns Fastigheter AB att ansöka om
lagfart för fastigheten Brännmark 1:11 för att få full rådighet över denna del
av markområdet där nuvarande båtplats i Vidsel är belägen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen i den del som avser att kommunen ska utreda möjligheten till
flera båtplatser i tätorten och byarna längs älven.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 13

PROTOKOLL
2015-02-23

20(34)

Dnr 0197/14 – 008 forts

MOTION (KD) OM ÖKAT OCH SÄKRARE NYTTJANDE AV
"ETABLERAD" BÅTUTLÄGGNINGS- /BÅTUPPTAGNINGSPLATS
Uppdra till VD för Älvsbyns Fastigheter AB att ansöka om lagfart för fastigheten Brännmark 1:11 för att få full rådighet över denna del av markområdet
där nuvarande båtplats i Vidsel är belägen.
Reservation
Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Robert Andersson (kd) redogör för sin motion att det handlar om
båtutläggningsplats inte båtplats samt föreslår att ärendet återremitteras till
fritid och kultur för ytterligare beredning.
Göran Lundström (c) bifaller förslag på återremiss för nytt yttrande om båtutläggningsplats till miljö- och bygg samt fritid och kultur.
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på motionen.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) bifaller förslag på återremiss
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Robert Anderssons återremissförslag och
finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2015-02-23

21(34)

Dnr 0198/14 - 008

MOTION (KD) ATT VERKA FÖR RÖRLIGARE BOSTADSMARKNAD PÅ CENTRALORTEN SAMT ATT NYTTJA TILLGÄNGLIGA FÖRSKOLEPLATSER MER OPTIMALT
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen ”Verka för rörligare bostadsmarknad på centralorten samt
för att nyttja tillgängliga förskoleplatser mer optimalt”.
Reservation
Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Matilda Wiklund (c) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om att verka för rörligare
bostadsmarknad på centralorten samt för att nyttja tillgängliga förskoleplatser
mer optimalt, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 47, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast februari 2015.
_____
Skolchef Jan-Erik Backman har yttrat sig i ärendet.
I Älvsbyns kommun nyttjas samtliga förskoleplatser utifrån antal barn inskrivna i förskolan. Antalet barn ligger sedan till grund för förskolornas
resurstilldelning, denna är lika oavsett om förskolan ligger i tätorten eller i
någon av byarna.
I Vidsel finns lokalmässiga utrymmen att ta emot fler barn i förskolan, men
då måste också förskolan utökas med en avdelning och tillföras resurser
därtill.
VD Älvsbyns Fastigheter AB, Lennart Lundgren har yttrat sig i ärendet.
Enligt motionären är rörligheten i bostadsmarknaden alltför trög på centralorten, vilket han tror hämmar kvarboende och inflyttning på centralorten.
Älvsbyns Fastigheter AB håller inte med. Enligt ägardirektiven så är målsättningen att omsättningen av hyresgäster ska vara maximalt 20 % och en
vakansgrad på högst 2 %. De senaste åren har omsättningen av hyresgäster
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2015-02-23

22(34)

Dnr 0198/14 – 008 forts

MOTION (KD) ATT VERKA FÖR RÖRLIGARE BOSTADSMARKNAD PÅ CENTRALORTEN SAMT ATT NYTTJA TILLGÄNGLIGA FÖRSKOLEPLATSER MER OPTIMALT
varit ca 16 % inkl internomflyttning inom fastighetsbeståndet. Vakansgraden
har varierat strax under 2 %. Det innebär att Älvsbyns Fastigheter AB precis
klarat ägardirektiven.
Det finns ingen riktig bostadskö annat än på Fluxen. Älvsbyns Fastigheter har
inga möjligheter att hänvisa familjer till Vidsel då inga lämpliga lediga lägenheter finns.
Beslutet skickas till
Robert Andersson, KD
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå motionen Verka för rörligare bostadsmarknad på centralorten samt för
att nyttja tillgängliga förskoleplatser mer optimalt.
Reservation
Robert Andersson (kd), Inger Lundberg (fp) och Göran Lundström (c)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Kommunfullmäktige
Robert Andersson (kd) redogör för sin motion samt bifaller densamma.
Matilda Wiklund (c) stöder motionens intention och föreslår att ärendet
återremitteras för ytterligare beredning och tydligare svar på motionens attsatser.
- Ärendet överlämnas till näringslivsavdelningen (landsbygd och näringsliv)
och barn- och fritidsutskottet, då motionen innefattar dessa områden.
- Motionen redovisas vid nästa kommunstyrelsesammanträde den 9 mars
2015.
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Inger Lundberg (fp) yrkar bifall till Matilda Wiklunds förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 14

PROTOKOLL
2015-02-23

23(34)

Dnr 0198/14 – 008 forts

MOTION (KD) ATT VERKA FÖR RÖRLIGARE BOSTADSMARKNAD PÅ CENTRALORTEN SAMT ATT NYTTJA TILLGÄNGLIGA FÖRSKOLEPLATSER MER OPTIMALT
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag om återremiss
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på Robert Anderssons bifallsförslag
och finner att kommunfullmäktige avslår förslaget.
Slutligen ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens avslagsförslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2015-02-23

24(34)

Dnr 0220/14 - 008

MOTION (FP) - REDOVISADE BEVILJADE MOTIONER TILL
KF
Kommunfullmäktiges beslut
Anse motionen gällande redovisning av beviljade motioner till kommunfullmäktige vara besvarad.
Överlåta till kommunfullmäktiges presidium att utforma riktlinjer gällande
redovisning av beviljade motioner.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion gällande att beviljade motioner
ska redovisas till kommunfullmäktige, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 16 juni 2014, § 47, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
senast februari 2015.
_____
Kansliavdelningen införde en rutin med början år 2013 gällande redovisning
av medborgarförslag/motioner enligt följande:
Till kommunfullmäktige under ärendet delgivningar, bifogas:
- sammanställning av motioner och medborgarförslag som är under
beredning, 2 ggr/år (juni och december)
- förteckning på beviljade medborgarförslag och motioner, med information
om vad som har hänt och inte hänt i ärendet. Förteckningen redovisas på
årets sista kommunfullmäktigesammanträde, se kommunfullmäktiges
protokoll 2013-11-25, § 85 och 2014-11-24, § 109.
Gällande motion om att rusta upp miljöstationerna har VD Älvsbyns Energi
AB, Jan Sipola lämnat svar, se bilaga.
Förslag till beslut
Anse motionen gällande redovisning av beviljade motioner till kommunfullmäktige vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anse motionen gällande redovisning av beviljade motioner till kommunfullmäktige vara besvarad.
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 15

PROTOKOLL
2015-02-23

25(34)

Dnr 0220/14 – 008 forts

MOTION (FP) - REDOVISADE BEVILJADE MOTIONER TILL
KF
Överlåta till kommunfullmäktiges presidium att utforma riktlinjer gällande
redovisning av beviljade motioner.
_____
Kommunfullmäktige
Inger Lundberg (fp) redogör för sin motion och efterlyser en redovisning till
fullmäktige varför beviljade motioner inte har verkställts.
Ordföranden förklarar att presidiet tillsammans med kommunchefen
utarbetat nytt förslag på arbetsordning för kommunfullmäktige. Punkten om
hur motioner/medborgarförslag handläggs ändras. Redovisning kommer att
ske på särskild blankett och som ett särskilt ärende.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 16

PROTOKOLL
2015-02-23

26(34)

Dnr 0302/14 - 102

NOMINERING AV ORDINARIE LEDAMOT OCH ERSÄTTARE
TILL KOMMUNFÖRBUNDETS STYRELSE
Kommunfullmäktiges beslut
Nominera Helena Öhlund (s) till ordinarie ledamot och Tomas Egmark (s)
som ersättare till kommunförbundets styrelse.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Revidering av Kommunförbundet Norrbottens stadgar 12 §. Medlemskommunerna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare till förbundets
styrelse. Valet förrättas före årsskiftet det år som det genomförts allmänna val
till kommunfullmäktige. Ledamöterna väljs för perioden intill nästa förbundsfullmäktige genomförts året efter det att allmänna val till kommunfullmäktige
ägt rum.
Förslag till beslut
Nominera ordinarie ledamot och en ersättare till kommunförbundets styrelse.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Nominera Helena Öhlund (s) till ordinarie ledamot och Tomas Egmark (s)
som ersättare till kommunförbundets styrelse.
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 17

PROTOKOLL
2015-02-23

27(34)

Dnr 0062/15 - 102

VAL AV LEKMANNAREVISOR FÖR ÄLVSBYNS ENERGI AB
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Katarina Jonsson (s) till ny lekmannarevisor (s) för Älvsbyns Energi AB.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
Reservation
Johan Johansson (c), Robert Andersson (kd) och Inger Lundberg (fp)
reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Bo Johansson (s) avsäger sig uppdrag som lekmannarevisor för Älvsbyns
Energi AB.
Kommunfullmäktige har att utse ny lekmannarevisor för Älvsbyns Energi
AB.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag att utse
Katarina Jonsson (s) till ny lekmannarevisor för Älvsbyns Energi AB.
Johan Johansson (c) föreslår att utse Robert Lidström (fp) till lekmannarevisor för Älvsbyns Energi AB.
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
Inger Lundberg (fp) bifaller Johan Johanssons (c) förslag.
Kristina Sandsten (v) yrkar bifall till kommunala valberedningens förslag.
Helena Öhlund (s) bifaller kommunala valberedningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunala valberedningens förslag och Johan
Johanssons förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunala valberedningens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 18

PROTOKOLL
2015-02-23

28(34)

Dnr 0060/15 - 102

VAL AV ORDINARIE LEDAMOT (FP) I ÄLVSBYNS KOMMUNFÖRETAG AB OCH ERSÄTTARE (FP) I MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Kommunfullmäktiges beslut
Utse Esbjörn Henriksson (fp) till ordinarie ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB
Utse Lars-Ingvar Wendt (fp) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Uppgift om vem som inte deltar i beslutet
Sören Nilsson (sd) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Marcel Köppe (fp) har avsagt sig alla politiska uppdrag i Älvsbyns kommun.
Kommunfullmäktige har att utse ordinarie ledamot (fp) i Älvsbyns kommunföretag AB och ersättare (fp) i miljö- och byggnämnden.
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) redovisar kommunala valberedningens förslag:
- utse Esbjörn Henriksson (fp) till ordinarie ledamot i Älvsbyns kommunföretag AB
- utse Lars-Ingvar Wendt (fp) till ersättare i miljö- och byggnämnden.
Sören Nilsson (sd) deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunala valberedningens förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 19

PROTOKOLL
2015-02-23

29(34)

Dnr 0173/14 - 106

PARKERINGSÖVERVAKNING GATUMARK I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Kommunfullmäktiges beslut
Förordna följande personer i Q-Park Bevakning AB enligt 6 § lag om kommunal parkeringsövervakning mm (1978:24) som parkeringsvakter i Älvsbyns
kommun under perioden 2014-09-01--2017-08-31.
Ysanne Samuelsson
Anders Grundström
Anders Lundbäck
Skriftlig reservation
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns Fastigheter AB VD Anders Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande parkeringsövervakning gatumark i Älvsbyns kommun.
Älvsbyns Fastigheter AB har förhandlat med Q-Park avseende p-övervakningen och då det rör sig om små summor så kan direktupphandling enligt
LOU ske under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut om förordnande enligt förslag till beslut.
Förslag till beslut
Älvsbyns Fastigheter AB föreslår kommunstyrelsen/fullmäktige besluta om
att följande personer i Q-Park Bevakning AB förordnas enligt 6 § lag om
kommunal parkeringsövervakning m m (1978:24) som parkeringsvakter i
Älvsbyns kommun under perioden 2014-09-01--2017-08-31:
Ysanne Samuelsson
Anders Grundström
Anders Lundbäck
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förordna följande personer i Q-Park Bevakning AB enligt 6 § lag om kommunal parkeringsövervakning m m (1978:24) som parkeringsvakter i
Älvsbyns kommun under perioden 2014-09-01--2017-08-31:
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 19

PROTOKOLL
2015-02-23

Dnr 0173/14 – 106 forts

PARKERINGSÖVERVAKNING GATUMARK I ÄLVSBYNS
KOMMUN
Ysanne Samuelsson
Anders Grundström
Anders Lundbäck
_____
Kommunfullmäktige
Sören Nilsson (sd) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Sören Nilssons avslagsförslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

30(34)

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF § 20

PROTOKOLL
2015-02-23

31(34)

Dnr 0142/14 - 106

FÖRLÄNGNING AV RÖRELSEARRENDE AVSEENDE BOWLINGVERKSAMHET SAMT UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE
BIOGRAFVERKSAMHET - ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Kommunfullmäktiges beslut
Förlänga rörelseavtal avseende bowlingverksamhet och uppdragsavtalet för
biografverksamhet till 2017-12-31 i enlighet med lika villkor som i ursprungsavtalen som löper 2012-01-01--2014-12-31.
Reservation
Matilda Wiklund (c), Lars-Ingvar Wendt (fp), Robert Andersson (kd) och
Sören Nilsson (sd) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har lämnat in skrivelse om Älvsbyns
Folketshusförening som har påkallat förlängning av rörelseavtal för bowlingverksamhet och uppdragsavtal för biografverksamhet till 2017-12-31.
Orsaken är att de treåriga ursprungsavtalen löper ut 2014-12-31.
Fritid & Kultur som sköter den löpande driften av Forum har inget att erinra
mot att avtalen förlängs för både bowling- och biografverksamhet.
Förslag till beslut
Att Älvsbyns kommun förlänger rörelseavtal avseende bowlingverksamhet
och uppdragsavtalet för biografverksamhet till 2017-12-31 i enlighet med
samma villkor som i ursprungsavtalen som löper 2012-01-01--2014-12-31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förlänga rörelseavtal avseende bowlingverksamhet och uppdragsavtalet för
biografverksamhet till 2017-12-31 i enlighet med lika villkor som i ursprungsavtalen som löper 2012-01-01--2014-12-31.
Reservation
Matilda Wiklund (c), Lars-Ingvar Wendt (fp) och Robert Andersson (kd)
reserverar sig mot beslutet.
_____
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0142/14 – 106 forts

FÖRLÄNGNING AV RÖRELSEARRENDE AVSEENDE BOWLINGVERKSAMHET SAMT UPPDRAGSAVTAL AVSEENDE
BIOGRAFVERKSAMHET - ÄLVSBYNS FOLKETSHUSFÖRENING
Kommunfullmäktige
Lars-Ingvar Wendt (fp) föreslår att ärendet återremitteras.
Matilda Wiklund (c) föreslår att förlänga avtalet ett år och därefter lägga ut
bowling- och biografverksamheten för upphandling enligt Lagen om offentlig
upphandling (LOU).
Helena Öhlund (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (sd) bifaller Matilda Wiklunds förslag.
Robert Andersson (kd) bifaller Matilda Wiklunds förslag.
Lars-Ingvar Wendt (fp) tar tillbaka sitt förslag om återremiss och stöder
istället Matilda Wiklunds förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag och Matilda Wiklunds förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
- den som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag
- den som röstar nej bifaller Matilda Wiklunds förslag
Omröstningsresultat
Med 18 ja-röster, 12 nej-röster och 1 frånvarande enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.
_____

Justerandes signatur
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Dnr 0381/14 - 701

HANDLINGSPROGRAM FÖR PALLIATIV VÅRD
Kommunfullmäktiges beslut
Anta handlingsprogrammet ”Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten”.
Återrapport gällande implementering av programmet ska ske till arbete- och
omsorgsutskottet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande handlingsprogram för vård i livets slutskede.
Handlingsprogrammet Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten,
andra upplagan, är reviderat under hösten 2013. Handlingsprogrammet är
ett samverkansdokument och berör patienter som är över 18 år och äldre i
livets slutskede. Representanter från landsting och kommun har uppdaterat
och aktualiserat handlingsplanen. Den är baserad på vetenskap och beprövad
erfarenhet om den palliativa vården och innehåller standarder för palliativ
vård samt mätbara kvalitetsindikatorer.
Palliativ vård i Norrbotten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas för att
säkra kvalité och fungerande vård och omsorgskedjor för god palliativ vård
på lika villkor. I dokumentet används ordet patient då handlingsprogrammet
vänder sig till vårdgivare inom både kommun, landsting samt privata vårdgivare.
Standard ska
ge underlag för rutiner på lokal nivå
stimulera och underlätta utveckling
underlätta kvalitetsuppföljning
Innehållet kommer att uppdateras genom återkommande revidering en gång
per år.
Beslutsunderlag
Handlingsprogram för Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt rekommendation från kommunförbundet
att anta ” Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten”
forts
Justerandes signatur
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Dnr 0381/14 – 701 forts

HANDLINGSPROGRAM FÖR PALLIATIV VÅRD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta handlingsprogrammet ”Vård i livets slutskede - Palliativ vård i Norrbotten”.
Återrapport gällande implementering av programmet ska ske till arbete- och
omsorgsutskottet.
_____
Kommunfullmäktige
Helena Öhlund (s) bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sören Nilsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

