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Dnr 0003/14 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-01-27
Kommunstyrelsens beslut
- Uppdra till kommunchefen att komma med förslag om hur socialjour i
kommunen ska organiseras.
-

Godkänna redovisad verksamhetsuppföljning och lägga den till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
Enhetschef barn- och familjeenheten, Madelene Nyman informerar om den
aktuella drogsituationen i kommunen.
VD Älvsbyns Energi Jan Sipola berättar om gamla järnvägsbron, utredning
om solceller samt reservvattentäkt.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar planeringsförutsättningar,
planbesked Östermalm samt reservvattentäkt.
Utredare Elisabeth Hamsch-Westbom föredrar utredning om LOV.
Kommunchef Magnus Nordström redovisar kommunövergripande verksamheter.
Skolchef Jan-Erik Backman redovisar skolans verksamheter.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att uppdra till kommunchefen att komma med förslag
om hur socialjour i kommunen ska organiseras samt i övrigt godkänna verksamhetsuppföljningen och lägga den till handlingarna. Kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0452/13 - 000

DELGIVNINGAR KS 2014-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
1. Norrbottens läns landsting/Älvsbyns kommun – Avsiktsförklaring
varmvattenbassäng i Älvsbyn (dnr 444/13-106)
2. Norrbottens läns landsting/landstingsfullmäktige – Samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Luleå, Piteå
och Älvsbyns kommuner
3. Länsstyrelsen Norrbotten – Beslut bildande av naturreservatet Vilhatten
i Älvsbyns kommun (dnr 359/13-439)
4. Naturvårdsverket – Yttrande angående samråd om Boliden Mineral
AB:s tillståndsprövning för Lavergruvan
5. Arbete och omsorgsutskottet – protokoll 2013-12-04
6. Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2013-11-19
7. Handikapp- och pensionärsrådet – protokoll 2013-12-10
8. Personalutskottet – protokoll 2013-12-04
9. Älvsbyns Energi AB – protokoll styrelsen 2013-12-04
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0453/13 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-01-27
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärenden anmäls enligt KS § 47/13-04-15 (dnr 120/13, 002)
Kommunstyrelsens ordförande
Beslut ”brådskande ärende” förvaltning av järnvägsinfrastrukturen (dnr
386/13-509)
Kommunchef
Försäljning del av fastighet Älvsbyn 24:1 (dnr 448/13-284)
Enhetschef Arbete och integration
Beslut om verksamhetsbidrag 2014 Kvinnojouren Pärlan (dnr 413/13-109)
Rektor gymnasieskolan
Beslut om förlängd skolgång
Fritids- och kulturchef
Kommunalt lönebidrag till Mutcho ekonomisk förening (dnr 446/13-109)
Bidrag ungdomsjulfest PUMA (dnr 440/13-109)
Näringslivschef
Medfinansiering Projekt Landsbygden – ett kitt för 5-kantskommunerna (dnr
438/13-146)
Medfinansiering – Designa Norrbotten (dnr 430/13-146)
Näringslivsutvecklare
Marknadsföringsbidrag, mässor Excentrum (dnr 441/13-109)
VD Älvsbyns Fastigheter AB
Nyttjanderättsavtal – markvärmeslingor på fastigheten Tvärån 3:19 (f d
skoltomten) (dnr 26/13-269)
Arbete och Omsorgsutskottet den 4 december 2013
§ 122
Delgivningar 2
§ 123
Yttrande till IVO avseende klagomål gällande omhändertagande
enligt LVU
§ 124
Överklagan placeringsbeslut
§ 125-126 Faderskapsutredning
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0453/13 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-01-27
§ 127-130
§ 131-133
§ 134
§ 135
§ 136

Utredning enligt 11 kap 1 § SoL
Anmälan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
Övervägande om fortsatt vård
Komplettering av utredning gällande avvikelserapport
Utredning avvikelserapport

Extra Arbete och Omsorgsutskottet den 10 januari 2014
§ 1 Yttrande avseende överklagat placeringsbeslut enligt 11§ LVU
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

5(34)
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Dnr 0377/11 - 001

FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIODEN 2015-2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Inför mandatperiod 2015-2018 behålla nuvarande politiska organisation med
ändring att myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden.
Uppdra till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i december 2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med beredningens intentioner.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Under 2010 lämnade Jörgen Afvander (Ns) in en motion om förändrad politisk organisation. Motionen behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 21 februari 2011, § 10, där motionen bifölls och det beslutades om
att tillsätta parlamentarisk grupp för att utarbeta förslag till förändring av nuvarande politiska organisation.
Syftet med beredningen är att arbeta fram ett underlag till ett beslut om framtidens politiska organisation i Älvsbyns kommun att gälla från mandatperioden 2015-2018.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2013 redovisade LarsIngvar Wendt beredningens slutrapport. Kommunfullmäktige beslutade överlämna rapporten till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Politisk organisation
Beredningen föreslår att kommunen inför kommande mandatperiod behåller
nuvarande politiska organisation.
Kommunstyrelsen
Beredningen har diskuterat kommunstyrelsens storlek, om den ska bestå av
13 eller 11 ledamöter. Vänsterpartiet har föreslagit 11 ledamöter, samt att det
inrättas ett arbetsutskott bestående av 5 ledamöter.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0377/11 – 001 forts

FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIODEN 2015-2018
Under 2013 har, efter den politiska beredningens sammanträde, gruppledare
för de politiska partierna blivit kallade för genomgång av kommunstyrelsens
dagordning och de ärenden som kommer att behandlas i kommunstyrelsen.
Majoriteten av beredningen har upplevt detta som mycket positivt och vill att
vi fortsätter med detta.
En majoritet av beredningen föreslår att det även fortsättningsvis ska vara 13
ledamöter i kommunstyrelsen och att inte inrätta ett arbetsutskott.
Utskotten
När det gäller utskotten föreslår beredningen att arbete och omsorgsutskottet
barn- och fritidsutskottet samt personalutskottet behålls. Beredningen föreslår även att delegationsordningen bör revideras, så att fler ärenden kan avgöras i respektive utskott. Det kan gälla exempelvis vissa ekonomiska frågor
och regler kring förskola. Uppdraget att se över delegationsordningen bör
lämnas till kommunchefen.
Budgetberedningen
Utöver de 5 ordinarie ledamöterna har de partier som saknar ordinarie ledamot rätt att närvara med gruppledaren för sitt parti.
Tillfälliga beredningar ska redovisa resultatet av uppdraget till fullmäktige.
Myndighetsnämnden
Beredningen föreslår att myndighetsnämnden ändrar namn till miljö- och
byggnämnden.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inför kommande mandatperiod behålla nuvarande politiska organisation med ändring:
1. Myndighetsnämnden byter namn till miljö- och byggnämnden.
2. Uppdra till kommunchefen att till kommunfullmäktiges sammanträde i
december 2014 redovisa en reviderad delegationsordning i enlighet med
beredningens intentioner.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0377/11 – 001 forts

FÖRSLAG TILL POLITISK ORGANISATION MANDATPERIODEN 2015-2018
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på vänsterpartiets förslag att kommunstyrelsen ska bestå av 11 ledamöter samt att ett arbetsutskott inrättas bestående av 5 ledamöter. Kommunstyrelsen avslår förslaget.
Reservation
Harry Nyström (v) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 5

9(34)

Dnr 0387/13 - 001

ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOARBETET I KOMMUNEN
- FOLKHÄLSORÅDET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa föreslagen arbetsordning för folkhälsoarbetet i Älvsbyns kommun
med ändring under rubrik sammansättning – 1 repr från varje parti som
representeras i kommunfullmäktige.
_____
Sammanfattning av ärendet
Säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in tjänsteskrivelse om
arbetsordning för folkhälsoarbetet i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 20 februari 2012 att tillsätta en tillfällig beredning som fick i uppdrag att upprätta ett förslag på arbetsordning för folkhälsorådet. Beredningen har nu arbetat fram ett förslag.
Förslag till arbetsordning
Kommunfullmäktige har ansvar för folkhälsoarbetet i kommunen.
Folkhälsorådet är ett råd som ska utveckla det lokala folkhälsoarbetet. Rådet
ska arbeta med de nationella folkhälsomålen och skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa både fysisk och psykisk och på lika villkor.
Arbetsuppgifter
- Utse lokalt prioriterade områden som utgår från de 11 nationella folkhälsomålen.
- Bevaka, kommunicera folkhälsoaspekten i olika forum (närings- och
föreningsliv) och införa prioriteringar
- Ta initiativ till och aktivt verka för bättre folkhälsa och öka jämlikheten i
hälsa mellan olika grupper i samhället
- Vara uppdaterad om nya rön inom folkhälsoområdet
- Utveckla arbetet med välfärdsbokslut i årsredovisningen
- Vara remissinstans i ärendet som rör folkhälsofrågor
Sammansättning
- Kommunstyrelsens ordförande,
- Kommunchef,
- Hälsocentralens chef
- Folktandvårdens chef
- Repr från Arbetsförmedlingen
- Polisen
- Repr från näringslivet
- Repr från föreningslivet
Justerandes signatur

ordförande
vice ordförande

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0387/13 – 001 forts

ARBETSORDNING FÖR FOLKHÄLSOARBETET I KOMMUNEN
- FOLKHÄLSORÅDET
-

1 repr från varje parti, V, Fp, Kd, C och Ns
Säkerhetssamordnaren

Rådet har möjlighet att adjungera kompetens vid behov.
Beredningsgrupp
- Kommunstyrelsens ordförande
- Kommunchef
- Säkerhetssamordnaren
Arbetsformer
- Folkhälsorådet sammanträder 4 ggr/år. Sammanträdesschema fastställs
vid årets sista sammanträde inför nästkommande år.
- Ordförande leder och ansvarar för kallelser och minnesanteckningar.
Kallensen skickas senast 7 dagar innan sammanträdet.
Säkerhetssamordnaren ansvarar för sekreterarskapet i rådet.
Minnesanteckningar förs vid möten.
- Sammanträdesarvoden och i förekommande fall reseersättning betalas av
respektive organisation och följer kommunens regler för förtroendevalda.
Förslag till beslut
Fastställa föreslagen arbetsordning för folkhälsoarbetet i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Matilda Wiklund (c) föreslår en ändring under rubrik sammansättning, 1 repr
från varje parti som representeras i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget samt Matilda
Wiklunds ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 6

11(34)

Dnr 0019/13 - 003

PLAN VISION 2030 - FÖRLÄNGD TIDPLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förlänga arbetsgruppens tidplan så att kommunfullmäktige kan fatta beslut
om ny vision 28 april 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tf chef kommunledningskontoret Crister Lundgren har lämnat in en tjänsteskrivelse om förlängd tidplan gällande visionsarbetet Plan Vision 2030.
Under 2013 har den politiskt sammansatta arbetsgruppen arbetat med att ta
fram ett förslag till Vision 2030. Den metod som använts för att ta fram en
ny Vision bygger på stor delaktighet bland medborgare och organisationer i
samhället. Totalt har ca 100-150 personer deltagit i så kallade samrådsgrupper. Vald metod har inneburit att arbetet tagit längre tid än den bedömning som gjordes när arbetet startade. I den fastställda planen ska arbetsgruppens förslag till ny vision redovisas för fullmäktige 2014-02-14.
Arbetsgruppens förslag är att tidplanen för Vision 2030 förlängs så att kommunfullmäktige kan fatta beslut 28 april 2014.
Förslag till beslut
Förlänga arbetsgruppens tidplan så att kommunfullmäktige fattar beslut om
ny vision 2014-04-28.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0282/12 - 008

UTREDNING LAGEN OM VALFRIHET LOV
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna utredningen som beslutsunderlag inför ett eventuellt införande av
LOV i Älvsbyns kommun.
Avslå förslag att införa Lagen om valfrihetssystem LOV inom hemtjänst och
servicetjänster.
Reservation
Matilda Wiklund (c) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____
Sammanfattning av ärendet
Utredare Elisabeth Hamsch-Westbom har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
genomförd utredning om LOV.
Socialtjänsten i Älvsbyns kommun har under 2013 genomfört en utredning
om förutsättningar och konsekvenser vid ett eventuellt införande om kundval
enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV, inom hemtjänst och dagverksamhet i
äldreomsorgen.
Utredningen har genomförts med stöd av stimulansmedel från Socialstyrelsen
på regeringens uppdrag. Ett eventuellt införande av kundval skulle innebära
att de personer som beviljats hemtjänst eller dagverksamhet får möjlighet att
välja utförare av insatserna, och syftet är enligt regeringen att stärka brukarens
möjligheter till inflytande.
Beslutsunderlag
LOV utredningen.
Förslag till beslut
Godkänna utredningen som beslutsunderlag inför ett eventuellt införande av
LOV i Älvsbyns kommun.
Kommunstyrelsen
Utredare Elisabeth Hamsch-Westbom föredrar ärendet samt svarar på frågor.
Matilda Wiklund (c) föreslår att godkänna utredningen samt införa LOV
inom hemtjänst och servicetjänster.
Harry Nyström (v) avslår förslag att införa LOV.
Socialdemokraterna bifaller Nyströms förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0282/12 – 008 forts

UTREDNING LAGEN OM VALFRIHET LOV
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på Matilda Wiklunds förslag och
Harry Nyströms förslag var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller
Nyströms förslag att inte införa LOV.
Omröstning begärs gällande förslag att införa LOV. Kommunstyrelsen
godkänner följande beslutsgång.
- den som röstar ja bifaller Matilda Wiklunds förslag att införa LOV.
- den som röstar nej bifaller kommunstyrelsens förslag att inte införa LOV.
Omröstningsresultat
Med 4 ja-röster, 8 nej-röster och 1 frånvarande, enligt bifogad sammanträdeslista, beslutar kommunstyrelsen att avslå Matilda Wiklunds förslag om att införa LOV.
Reservation
Matilda Wiklund (c) och Lars-Ingvar Wendt (fp) reserverar sig mot beslutet.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0164/13 - 008

MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER INOM ÄLDREBOENDET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen om utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet ska
anses vara besvarad.
Motionens intentioner ska finnas med i kommunchefens fortsatta utredningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Agneta Nilsson (c) och Göran Lundström (c) har lämnat in en motion om utökning av särskilda boendeplatser inom äldreboendet, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade den 6 maj 2013, § 24 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast den 25 november 2013.
Socialchef Hans Nyberg har yttrat sig i ärendet.
Centerpartiet har i sin motion beskrivit en rad förslag och yrkanden i samband med att beslut ska tas om byggande av fler särskilda boendeplatser i
kommunen. I dagsläget pågår förstudien av äldreomsorgen där en slutrapport
kommer att presenteras vid kommunstyrelsen sammanträde 2013-12-16. I
denna förstudie genomlyses flera av de områden samt yrkanden som centern
beskriver i sin motion. Innan beslut tas gällande motionen bör slutrapporten
från äldreberedningen inväntas.
När rapporten har presenterats finns ett underlag som beskriver förslag till
den framtida inriktningen inom äldreomsorgen i Älvsbyn sett ur ett helhetsperspektiv. Dessa förslag till beslut finns då med i ett underlag med fler
perspektiv på behoven inom framtidens äldreomsorg, vilket underlättar ett
ställningstagande till de yrkanden som centern beskriver.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2013, § 130 att bordlägga
motionen i väntan på slutrapport från förstudien inom äldreomsorgen.
Motionen bereds vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2014.
_____
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 6 maj 2013, § 24.
Kommunstyrelsens protokoll 4 november 2013, § 130.
Kommunstyrelsens protokoll 16 december 2013, 166.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0164/13 – 008 forts

MOTION (C) OM UTÖKNING AV SÄRSKILDA BOENDEPLATSER INOM ÄLDREBOENDET
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutade 16 december 2013, § 166 att uppdra till kommunchefen att se till att 14 stycken tillfälliga särskilt boendeplatser blir iordningställda. Uppföljning sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 15
december 2014.
Ajournering
Matilda Wiklund (c) begär ajournering 13.30. Kommunstyrelsen beslutar att
ajournera sammanträdet. Förhandlingarna återupptas efter ca 10 minuter.
Ordföranden föreslår att motionen anses vara besvarad.
Matilda Wiklund (c) bifaller ordförandens förslag med tillägg att motionens
intentioner ska finnas med i kommunchefens fortsatta utredningar.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Matilda Wiklunds förslag
var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0217/13 - 008

MOTION (FP) - LÅNGSIKTIGT BEVARANDE AV GAMLA
JÄRNVÄGSBRON
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra till kommunchefen att föra dialog med trafikverket och länsstyrelsen
om bevarande av järnvägsbron.
Motion om långsiktigt bevarande av gamla järnvägsbron anses därmed vara
besvarad.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inger Lundberg (fp) har lämnat in en motion om långsiktigt bevarande av
gamla järnvägsbron. I motionen yrkas:
- att ta fram flera alternativ för att bevara gamla järnvägsbron för all framtid
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013, § 40 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
den 17 februari 2014.
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, har yttrat sig i ärendet.
Ärendet
Älvsbyns Energi har via Trafikverket gjort en första besiktning av bron under
sommaren 2013, för ett möjligt nyttjande enligt tidigare avtal under minst 10
år. Trafikverket hävdar att med blästring av hela stålkonstruktionen och erforderlig ytbehandling kan ytterligare 100 års nyttjande garanteras. Denna utredning behöver kompletteras med konsultinsatser.
Förslag till beslut
- Uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen (sammankallande) att bjuda in till
ett arbete med framtagande av flera alternativ, för att bevara gamla järnvägsbron under 100 år.
- Anslå medel för utredning av målningsbehandling av gamla järnvägsbron
för att säkerställa möjligt nyttjande i 100 år.
Konsultinsatser för detta arbete är bedömda till minst 50 000 kr för upprättande av förfrågningsunderlag för blästringsarbeten och målningsbehandling. Säkerhetsarbeten med broplank och skyddsnät behöver även ingå i
detta.
Kommunstyrelsen
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 9

Dnr 0217/13 – 008 forts

MOTION (FP) - LÅNGSIKTIGT BEVARANDE AV GAMLA
JÄRNVÄGSBRON
Matilda Wiklund (c) föreslår att uppdra till kommunchefen att föra dialog
med trafikverket och länsstyrelsen om bevarande av järnvägsbron.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Matilda Wiklunds förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget och därmed anses motionen vara
besvarad.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

17(34)

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 10

18(34)

Dnr 0216/13 - 008

MOTION (FP) - SOLCELLER FÖR ELPRODUKTION OCH
VÄRME
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionens två första strecksatser och avslag på tredje strecksatsen.
Uppdra till Älvsbyns Energi AB att inom budgetram undersöka möjligheterna
att kombinera produktion av el och fjärrvärme genom att nyttja solen som
energikälla samt undersöka gällande bidrag för anskaffning av solcellsanläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Lars-Ingvar Wendt (fp) har lämnat in en motion om solceller för elproduktion och värme. I motionen yrkas:
- undersöka möjligheterna att kombinera produktion av el och fjärrvärme
genom att nyttja solen som energikälla
- undersöka gällande bidrag för anskaffning av solcellsanläggning
- kommunen anslår medel för att genomföra en kostnads-/nyttoanalys avseende solenergi inom kommunen
Kommunfullmäktige beslutade 17 juni 2013, § 39 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för beslut
den 17 februari 2014.
Jan Sipola, VD Älvsbyns Energi AB, har yttrat sig i ärendet.
Förslag till beslut
Anslå medel för utredning av solceller enligt motionen. Konsultinsatser
behövs för detta arbete och är bedömda till minst 250 000 kr, efter upprättande av kravspecifikationer samt offertinhämtning.
Kommunstyrelsen
Jan Sipola VD Älvsbyns Energi AB föredrar ärendet.
Matilda Wiklund (c) föreslår att uppdra till Älvsbyns Energi AB undersöka
om medel kan sökas hos länsstyrelsen.
Ordföranden föreslår bifall till motionens två första strecksatser och avslag
till tredje strecksatsen samt uppdra till Älvsbyns Energi AB att inom budgetram utreda solceller för elproduktion och värme.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 10

19(34)

Dnr 0216/13 – 008 forts

MOTION (FP) - SOLCELLER FÖR ELPRODUKTION OCH
VÄRME
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och Matilda Wiklunds förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 11

20(34)

Dnr 0398/13 - 008

MOTION (KD) OM ATT AVLASTA MILJÖ- OCH BYGGCHEFEN
VIA UTÖKAT AVTAL MED PITEÅ KOMMUN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bifall till motionen om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med
Piteå kommun.
_____
Sammanfattning av ärendet
Robert Andersson (kd) har lämnat in en motion om att avlasta miljö- och
byggchefen via utökat avtal med Piteå kommun. Motionären yrkar på att:
- Rollen som personal- och budgetansvarig chef för räddningstjänsten lyfts
av chefen för miljö/bygg/räddning.
- Rollen som personal- och budgetansvarig chef för räddningstjänsten förs
över till nuvarande chef för räddningstjänsten via avtal med Piteå kommun.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2013, § 82, beslutades att motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och
vidare till kommunfullmäktige för beslut senast 28 april 2014.
Kommunchef Magnus Nordström har yttrat sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Under de senaste åren har frågan om vem som ska utöva arbetsgivaransvaret
över räddningstjänsten med jämna mellanrum diskuterats. Under 2013 har en
dialog med Piteå kommun genomförts. Ambitionen från Älvsbyns kommun
har varit att inom avtalet utöka tjänsteköpet till att även omfatta arbetsgivaransvaret för räddningstjänsten. En överenskommelse om att utöka tjänsteköpet har slutits.
Mot bakgrund av att miljö och bygg för närvarande har en mycket stor arbetsbelastning blir båda verksamheterna lidande. Genom att göra räddningstjänsten till en egen resultatenhet avlastas miljö och bygg och förutsättningar
skapas för att öka effektiviteten ytterligare. Miljö- och byggchefen har personligen inget att erinra mot denna lösning.
Kommunchefen har genomfört en uppdragsdialog med både Piteå kommuns
räddningschef och Älvsbyns kommuns nuvarande enhetschef. Parterna är
överens om att denna förändring kommer gynna båda verksamheterna.
Ett nytt avtal med Piteå kommun är under beredning. Avtalsförändringen
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 11

21(34)

Dnr 0398/13 – 008 forts

MOTION (KD) OM ATT AVLASTA MILJÖ- OCH BYGGCHEFEN
VIA UTÖKAT AVTAL MED PITEÅ KOMMUN
kommer innebära en kostnadsökning med 60 000 kronor per år. Under 2014
görs inga förändringar i budgetstrukturen, men inför budget 2015 föreslås
räddningstjänsten bli en egen budgetram.
Förhandling med berörda arbetstagarorganisationer är inledd. Parterna är
överens om att räddningstjänsten bör bli en egen resultatenhet med en egen
resultatenhetschef och att förändringen ska vara verkställd under första
kvartalet 2014.
Förändringen är förankrad hos berörd personal och en konsekvensbedömning av arbetsmiljön vid förändring är genomförd.
Tillsyn och prövning enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO och lagen om
brandfarliga och explosiva varor, LBE kommer alltjämt att ligga under myndighetsnämnden men ärenden ska fortsättningsvis handläggas av räddningschefen.
Förslag till beslut
Bifall till motionen om att avlasta miljö- och byggchefen via utökat avtal med
Piteå kommun.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 12

22(34)

Dnr 0449/13 - 041

BUDGETDIREKTIV FÖR 2015 ÅRS BUDGET SAMT PLAN FÖR
2016 OCH 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa budgetdirektiven för 2015 års budget samt plan för 2016 och 2017,
enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt budgetdirektiven för 2015 års budget
samt plan för 2016 och 2017, enligt bilaga.
Verksamhetens budgetramar ska årligen fastställas av kommunfullmäktige
innan oktober månads utgång. Vidare fastställs verksamheternas mål och
riktlinjer samt fullmäktiges speciella uppdrag av kommunfullmäktige innan
oktober månads utgång.
Beslut om utdebiteringen för 2015 ska enligt kommunallagen behandlas
senast sista november 2014. I samband med detta behandlar även kommunfullmäktige resultat-, balans- och finansbudgeten samt investeringsbudget för
2015 samt plan för 2016 och 2017.
Tidplan för budgetberedningens sammanträden 2014 har antagits av kommunfullmäktige under hösten 2013.
Förslag till beslut
Fastställa budgetdirektiven för 2015 års budget samt plan för 2016 och 2017,
enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

23(34)

Dnr 0280/13 - 010

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
Kommunstyrelsens beslut
Från och med 2015 utför enheten miljö och bygg planeringsinsatser enligt
följande:
- Planfrågorna hanteras och finansieras via särskild budget som bygger på
en behovsanalys för varje år och som hanteras av budgetberedningen.
-

En egen planhandläggarfunktion med konsulttjänster som komplement
inrättas.

- För 2014 tillämpas beslut i varje enskilt ärende liksom tidigare.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
alternativ gällande planeringsförutsättningar för Älvsbyns kommun, enligt
bilaga.
Tre alternativa förslag till planorganisation har tagits fram i samråd mellan
kommunchefen och miljö- och byggchefen.
1. Planfrågorna hanteras helt med hjälp av konsulter och med äskande av
medel i varje enskilt planärende.
2. Planfrågorna hanteras och finansieras via särskild budget som bygger på
en behovsanalys för varje år och som hanteras av budgetberedningen. En
egen planorganisation inrättas där den huvudsakliga planeringen sker.
3. Planfrågorna hanteras och finansieras via särskild budget som bygger på
en behovsanalys för varje år och som hanteras av budgetberedningen. En
egen planhandläggarfunktion med konsulttjänster som komplement
inrättas.
Ärendet
Vid kommunstyrelsens sammanträde i december uppdrogs åt kommunchefen
att ta fram alternativ gällande planeringsförutsättningar för Älvsbyns
kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att enheten miljö och bygg utför planeringsinsatser, från och med 2015 enligt alternativ x samt att särskilda budgetmedel
tilldelas för planering från och med 2015.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 13

24(34)

Dnr 0280/13 – 010 forts

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN
För 2014 tillämpas beslut i varje enskilt ärende liksom tidigare.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Bill Nilsson (s) och Matilda Wiklund (c) yrkar bifall till alternativ 3.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag 3 samt att ärendet överlämnas till
budgetberedningen för vidare handläggning. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 14

25(34)

Dnr 0331/13 - 106

NORRBUS - ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING
BARN OCH UNGA MELLAN LANDSTINGET OCH KOMMUNERNA I NORRBOTTEN, 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Skolchef Jan-Erik Backman har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten.
Barns förutsättningar till ett gott liv påverkas av en mängd faktorer, såväl
ärftliga och miljömässiga, som enskilda livshändelser. Samhället försöker
genom en rad olika insatser att kompensera för dessa olika förutsättningar.
En samordning av resurser och arbetsinsatser förbättrar samhällets möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet som motsvarar det behov som finns.
Att hjälpa barn och unga som har problem så tidigt som möjligt är bra både
för barnen, familjen och för samhället.
Beslutsunderlag
Norrbus - Överenskommelse om samverkan kring barn och unga mellan
landstinget och kommunerna i Norrbotten, enligt bilaga.
Beslutet skickas till
Kommunförbundet Norrbotten
Förslag till beslut
Anta den reviderade överenskommelsen Norrbus – Överenskommelse om
samverkan kring barn och unga mellan landstinget och kommunerna i
Norrbotten.
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 15

26(34)

Dnr 0197/13 - 214

PLANBESKED FÖR ÖSTERMALM
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggkontoret att
1. upprätta ett planförslag för del av övre Östermalm enligt illustrationen,
2. upprätta ett planförslag avseende Tärnstigen,
3. samt ett planförslag med ändring av planbestämmelser avseende övriga
delar av Östermalm.
Beräknad kostnad för samtliga planändringar är 200 000 kr som anslås från
medel till kommunstyrelsens förfogande.
_____
Sammanfattning av ärendet
Myndighetsnämnden beslutade 2013-05-08 att uppdra åt miljö- och byggchefen att hos kommunstyrelsen begära planbesked för Östermalmsområdet.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har yttrat sig i ärendet, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggkontoret att
1. upprätta ett planförslag för del av övre Östermalm, enligt bilaga.
2. upprätta ett planförslag avseende Tärnstigen,
3. samt ett planförslag med ändring av planbestämmelser avseende övriga
delar av Östermalm.
Beräknad kostnad för samtliga planändringar är 200 000 kr som anslås från
medel till kommunstyrelsens förfogande.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 16

27(34)

Dnr 0221/13 - 341

UTREDNING AV RESERVVATTENTÄKT FÖR ÄLVSBYNS TÄTORT OCH NÄRLIGGANDE BYAR
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att undersöka möjligheten att anordna en
reservvattentäkt för Älvsbyns tätort med närliggande byar.
Gällande finansiering överlämnas ärendet till budgetberedningen för vidare
handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om
utredning av reservvattentäkt för Älvsbyns tätort och närliggande byar.
Älvsbyns tätort saknar idag reservvattentäkt. Dricksvattnet tas ur en grundvattenförekomst som är stor men som ligger så till att den lätt kan förorenas
eller förstöras i samband med översvämningar i Piteälven. För att minska
samhällets sårbarhet när det gäller vattenförsörjningen är det önskvärt att det
för varje större samhälle finns en reservvattentäkt som snabbt kan tas i bruk i
händelse av förorening till följd av exempelvis översvämning eller om hydrologiska förhållanden ändras så att det blir brist på vatten i nuvarande akvifär.
Miljö- och byggchefen föreslår därför att kommunstyrelsen låter undersöka
möjligheten att iordningsställa en reservvattentäkt som kan tas i bruk inom
rimlig tid då det är svårt att anordna tillfällig dricksvattenförsörjning för så
pass stor befolkning.
En grundvattenkartering har tidigare gjorts av SGU i anslutning till tätorten
och det finns förutsättningar för att hitta en grundvattentäkt i närliggande
åsar, men det krävs undersökningar dels av vattnets kvalitet och dels dess
kvantitet för att veta om det är lämpligt att anlägga en täkt. Ett annat alternativ är att framställa dricksvatten genom rening av ytvatten från Piteälven.
Efter att en vattenförekomst hittats som lämpar sig som vattentäkt behöver
kommunen söka tillstånd och planera för anläggandet. I detta skede görs
enbart en förstudie och kommunen kan senare besluta om att gå vidare och
anlägga vattentäkten.
Kostnadsberäkning
Hydrologisk undersökning borrning
Provpumpning, analyser, personal
Vattenskyddsområde reservtäkt

225 000 kr
150 000 kr
100 000 kr
forts

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 16

28(34)

Dnr 0221/13 – 341 forts

UTREDNING AV RESERVVATTENTÄKT FÖR ÄLVSBYNS TÄTORT OCH NÄRLIGGANDE BYAR
Förslag till beslut
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att undersöka möjligheten att anordna en
reservvattentäkt för Älvsbyns tätort med närliggande byar. Kostnad enligt
offert 2012 för utredning inklusive borrning, provpumpning, vattenanalyser
samt upprättande av vattenskyddsområde ca 475 000 kr.
Kommunstyrelsen
VD Älvsbyns Energi AB, Jan Sipola och miljö- och byggchef Ingrid Karlsson
föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Gällande finansiering överlämnas ärendet till
budgetberedningen för vidare handläggning.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 17

29(34)

Dnr 0058/13 - 710

HANDLINGSPROGRAM FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa ”Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning”, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande handlingsplan
för personer med funktionsnedsättning.
Elisabeth Hamsch Westbom har fastställt förslag till förändringar i handlingsprogrammet från samrådsgruppen för KHPR samt från socialtjänsten.
Genomgående i texten så har begreppet handikapp tagits bort och ersatts av
begreppet funktionshinder och begreppet funktionsnedsättning har i sin tur
ersatt begreppet funktionshinder. Detta enligt Socialstyrelsens rekommendationer.
Förklaring till förslag till förändring
 Kursiv text innebär tillägg/byte av termer samt förslag från verksamheten
 Understruken text är förslag från KHPR
 Överstruken text föreslås utgå.
Beslutsunderlag
Förslag till handlingsprogram
Protokollsutdrag KHPR § 16 den 10 december 2013
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer ”Handlingsprogram för personer med
funktionsnedsättning”.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 18

30(34)

Dnr 0316/12 - 720

HANDLINGSPLAN FÖRBÄTTRAD INTEGRATION
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa handlingsplan förbättrad integration, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse om handlingsplan förbättrad integration, enligt bilaga.
Enhetschef Arbete och integration Mikael Olofsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande slutrapport – Förbättrad integration, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade efter förslag från Folkpartiet Älvsbyliberalerna, att tillsätta en tillfällig beredning ”förbättrad integration”. Syftet med
beredningen är att arbeta fram ett underlag till en handlingsplan innehållande
aktiviteter för en förbättrad integration i Älvsbyns kommun.
Beredningen har identifierat ett antal specifika aktiviteter som bör ses som
prioriteringsområden när det gäller kommunens integrationsfrämjande arbete.
Prioriteringsområdena syftar till Etablering (utbildning, arbete, sysselsättning), Barn och unga och Samhällsservice.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2013-11-25 beslutades att rapporten
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning samt vidare till kommunfullmäktige för beslut den 17 februari 2014.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till handlingsplan.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-01-27

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 19

31(34)

Dnr 0361/13 - 736

REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN OCH
CENTRALISERAD FÄRDTJÄNSTHANTERING I LÄNET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Älvsbyns kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst
(1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst
(1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01 eller vid tidpunkt som överenskommes
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.
Eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Älvsbyns
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs.
_____
Sammanfattning av ärendet
Socialchef Hans Nyberg har lämnat in tjänsteskrivelse om övertagande av
färdtjänst och riksfärdtjänst.
Under våren och hösten 2013 har Kommunalförbundet Norrbottens läns
kollektivtrafikmyndighet (RKM) och Länstrafiken i Norrbotten AB (LTN)
besökt alla kommuner i Norrbotten och presenterat ett förslag på övertagande av färdtjänst och riksfärdtjänst. Personer som träffats vid besöken har
varierat men representanterna från RKM/LTN har i många fall mött kommunalråd, kommunchefer, social/teknisk chef och handläggare.
Nio av kommunerna i länet (Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk,
Kalix, Pajala, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå) har sedan tidigare uppdragit åt RKM/LTN att handha uppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst
men tillståndsprövning (myndighetsutövning) ligger fortfarande kvar hos
respektive kommun. De övriga fem kommunerna (Arjeplog, Boden, Kiruna,
Luleå och Piteå) har inte överlåtit några uppgifter.
För de nio kommuner som redan idag överlämnat uppgifter gällande färdtjänsten sköter RKM/LTN bl a upphandling av trafik, kontakter med transportörer, regelverksfrågor, betalningsadministration, uppföljning, framtagning av statistik, kvalitetsarbete samt samordning och planering av
trafiken. Åtagandet inkluderar alltså all hantering gällande färdtjänst och riksfärdtjänst förutom tillståndsprövningen.
I övertagandet ingår även att tillämpa de gemensamma färdtjänstregler som
framtagits på initiativ av Kommunförbundet i Norrbotten. Gemensamma
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REGIONALA KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN OCH
CENTRALISERAD FÄRDTJÄNSTHANTERING I LÄNET
färdtjänstregler innebär att det blir rättvisare, tydligare och enklare för både
resenärer och handläggare. I dagsläget har tio kommuner antagit det gemensamma regelverket (förutom de nio kommuner som redan överlämnat uppgifter även Luleå).
Den 24 oktober 2013 har Kommunförbundet i Norrbotten tagit beslut att
rekommendera kommunerna att överlåta färdtjänst och riksfärdtjänst till
RKM i enlighet med gällande lagstiftning.
Överlåtelsen innebär att RKM övertar ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst i sin helhet, dvs uppdraget om fattar hela färdtjänsthanteringen, allt från
tillståndsprövning, regelverk och avgifter samt upphandling, beställningsmottagning, samordning, betalningsadministration, statistik etc.
Beslutsunderlag
Se bilagor.
Förslag till beslut
Älvsbyns kommun överlåter sina uppgifter enligt "Lag om färdtjänst
(1997:736 t o m 2010:1068)", §§ 4 och 6 samt "Lag om riksfärdtjänst
(1997:735)", 3 § till Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet.
Överlåtelsen sker tidigast 2014-01-01eller vid tidpunkt som överenskommes
mellan den enskilda kommunen och myndigheten.
Eventuella tidigare tecknade avtal eller beslut om färdtjänst mellan Älvsbyns
kommun och Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet/Länstrafiken i Norrbotten AB upphävs.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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RUTINER OCH RIKTLINJER NATIONELLA PATIENTÖVERSIKTEN (NPÖ)
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna riktlinjer gällande användning av Nationella Patientöversikten
NPÖ, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
MAS Annika Nilsson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande nationella
patientöversikten (NPÖ).
NPÖ är enligt Patientdatalagens definition: ”Sammanhållen journalföring
(SJF) som möjliggör elektronisk direktåtkomst till annan vårdgivares patientjournaldokumentation enligt givna regler och riktlinjer”.
Åtkomst till informationen i NPÖ ges enligt de legala förutsättningar som
regleras i patientdatalagen (Patientdatalagen (2008:355)) och socialstyrelsens
föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården. (SOSFS 2008:14)
För att öka förutsättningarna att ge en god och säker vård är det viktigt att ta
del av information från NPÖ. Informationen i NPÖ ger en medicinsk helhetsbild som kompletterar övrig information exempelvis:
- När en patient tillhör kommunens hemsjukvård.
- Vid hembesök som ingår i avtal för kommunens hemsjukvård.
- Innan och efter rond.
- Efter besök på hälsocentral.
- Efter besök inom specialistvård.
- När patient är medicinskt färdigbehandlad från slutenvården.
- För att kontrollera läkemedelsordinationer.
- Resultat från provtagning.
Beslutsunderlag
Användning (riktlinje)
Ansvarsförbindelse i NPÖ (rutin)
Behörighetstilldelning (rutin)
Loggrutiner gällande NPÖ (rutin)
Blankett uppföljning av loggkontroll (blankett)
Samtycke gällande NPÖ (rutin)
Beslutet skickas till
kvalitetsdatabasen
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RUTINER OCH RIKTLINJER NATIONELLA PATIENTÖVERSIKTEN (NPÖ)
Förslag till beslut
Godkänna riktlinjer gällande användning av Nationella Patientöversikten
NPÖ, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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