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Dnr 0097/14 - 000

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING KS 2014-04-14
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam
verksamhetsuppföljning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna informationen och lägga den till handlingarna.
Kommunstyrelsen
Ulf Hyvönen, Marianne Forsgärde och Catarina Lundqvist informerar om
Forskning och utveckling/inovation (FoUI). FoUI Norrbotten ska stärka
samarbetet mellan länets kommuner vad gäller kunskapsutvecklingen inom
den kommunala verksamheten; socialtjänstområdet, skolan, samhällsbyggnad,
styrning och ledning, ekonomi m m.
Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar Årsredovisning 2013, anslagsöverföringar samt ekonomiskt utfall per 31 mars.
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson informerar om fördjupad översiktsplan
samt detaljplaner.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar svar på medborgarförslag om
ungdomsgård, utsmyckning av rondellen på Norabyn samt stipendium för
unga ledare.
Skolchef Jan-Erik Backman och socialchef Hans Nyberg redovisar sina
respektive verksamheter.
Kommunchef Magnus Nordström informerar kring gällande rättsprocesser
och aktuella utredningar.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0096/14 - 000

DELGIVNINGAR KS 2014-04-14
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
1. Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken – Brev till miljöminister Lena Ek
2. Arbete och omsorgsutskottet- protokoll 2014-03-12
3. Handikapp- och pensionärsrådet – protokoll 2014-03-05
4. Personalutskottet – protokoll 2014-03-05
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 0098/14 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2014-04-14
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).
Kommunchef
Avtal lampor, batterier (dnr 90/14-053)
Skolchef
Beslut läsårsplan 2015/2016 (dnr 102/14-608)
Enhetschef Arbete och integration
Beslut tillfälligt serveringstillstånd av alkoholhaltiga drycker – Forum (dnr
431/13-702)

Fritids- och kulturchef
Bidrag Älvsby folkhögskola, konstkollo – PUMA (dnr 62/14-109)
Bidrag BD pop Länet Live – PUMA (dnr 434/13-109)
Bidrag Bilda, Festival X – PUMA (dnr 94/14-109)
Vidsels ungdomsgård Bemyndigande att rekvirera buss mm – PUMA (dnr
107/14-109)

Bidrag Dans i Nord, Dansläger 2014 – PUMA (dnr 108/14-109)
Bidrag Lokala Folkbildningsrådet – kulturkvällen (dnr 81/14-109)
Stöd – Arrangera genom att samverka (dnr 63/14-109)
Arbete och omsorgsutskottet den 12 mars 2014
§ 21
Delgivningar 2, domar etc
§ 22
Omprövning enligt LVU § 13
§ 23-25
Anmälan behov av särskild förordnad vårdnadshavare
§ 27-31
Övervägande om fortsatt vård.
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
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Dnr 0019/13 - 003

PLAN VISION 2030
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa Vision 2030 enligt bilaga inkl mindre redaktionella ändringar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tf administrativ chef Crister Lundgren har lämnat in tjänsteskrivelse gällande
Vision 2030.
Under 2013 har en politiskt sammansatt arbetsgrupp 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.
Efter dialog i samrådsgrupper och förankring i de politiska partierna har
Visionsgruppen kommit fram till ett förslag till Vision för Älvsbyns kommun.
Ärendet
Förslag till Vision är indelad i två delar:
1. Vision med förklarande text
2. Fokusområden
Arbetsgruppens förslag till Vision 2030 framgår av bilaga.
Förslag till beslut
Fastställa Vision 2030 enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet samt klargör att mindre redaktionella ändringar
kommer att ske.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 41

6(36)

Dnr 0093/14 - 006

TIDPLAN BUDGETPROCESS 2014
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa tidplan för budgetprocess 2014 enligt bilaga med tillägg att KS
strategimöte den 25 april flyttas till den 23 maj 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg och kommunchef Magnus Nordström har upprättat förslag till tidplan för budgetprocessen 2014, med förslag att budgetberedningens sammanträde den 18 augusti flyttas till den 24 september.
Kommunfullmäktige har att beslutat om driftbudgeten den 27 oktober och
om investeringar den 24 november. Tidplanen för framtagande av strategisk
plan 2015-2017 anpassas därefter som framgår enligt bilaga.
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Fastställa tidplan för budgetprocess 2014, enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ordföranden föredrar ärendet och tillägger att KS strategimöte den 25 april
flyttas till den 23 maj 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med tillägg att KS
strategimöte den 25 april flyttas till den 23 maj och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 42

7(36)

Dnr 0370/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT ANORDNA EN "VATTENHÄST" I PITEÄLVEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslaget med motivering att vattenuttag finns vid Larssons
pumpstation. Kostnaden för användning av dricksvatten är betydligt lägre än
kapitalkostnaden för en ”vattenhäst”.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Margareta Lundberg om att anordna en
”vattenhäst” i Piteälven, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 § 80 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 16 juni 2014.
Ärendet
VD Älvsbyns Energi AB Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
VA-chef Roger Viklund har lämnat in kostnadsberäkning gällande ärendet
enligt bilaga.
Älvsbyns Energi AB har sedan tidigare ett vattenuttag vid Larssons pumpstation, väg 94. Detta uttag har en speciell nyckel och nyttjar dricksvatten. Allt
vatten som tas ur detta uttag debiteras kund. Kapitalkostnaden för anordnande av en ”vattenhäst” i Piteälven överstiger vida kostnaden för vattenproduktion/uttag, som blir kostnadsneutral med debitering kund.
Älvsbyns Energi AB har inga ekonomiska medel för att anordna en ”vattenhäst”, utan föreslår fortsatt användning av befintligt uttag.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget med motivering att vattenuttag finns vid Larssons
pumpstation. Kostnaden för användning av dricksvatten är betydligt lägre än
kapitalkostnaden för en ”vattenhäst”.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0409/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BREDDA GÅNGBANA TILL
CYKELBANA TILL NEDRE ÖSTERMALM
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ärendet om att bredda gångbanan till nedre Östermalm inarbetas i den ”fördjupade översiktsplanen för centrum”.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Jan Ebermark om att bredda gångbanan
till nedre Östermalm enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 § 81 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 16 juni 2014.
Ärendet
VD Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet.
VD på Älvsbyns Energi AB har tillsammans med miljö- och byggchefen
tidigare äskat om medel för en trafikutredning innefattande prioritering av
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vi har gemensamt identifierat ett 15-tal
trafikfarliga platser. Medborgarförslaget innefattas inte i dessa platser.
Kommunfullmäktige behöver anslå minst 500 000 kr för att utföra denna trafikutredning. Utredningen kan eventuellt utföras inom den anställning som
blir aktuell i samband med den nyligen utannonserade tjänsten som samhällsplanerare inom miljö- och byggkontoret i Älvsbyns kommun.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget med motivering:
1) Mindre trafikerade gator och övergångsställen kan användas för att cykla
från nedre Östermalm till Tärnstigen. Från Tärnstigen till Storgatan är
sikten god vid cykling på Östermalmsleden.
2) Ekonomiska medel behöver anslås av kommunfullmäktige för tillsättande
av en Trafikutredning innefattande prioritering av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder inom Älvsbyns tätort.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0409/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM ATT BREDDA GÅNGBANA TILL
CYKELBANA TILL NEDRE ÖSTERMALM
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att förslaget inarbetas i den ”fördjupade översiktsplanen för centrum”. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0254/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM BELYSNING PÅ VIDSELSBRON
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppdra åt Älvsbyns Energi AB att skicka medborgarförslaget till Trafikverket
för yttrande.
Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag har inkommit från Roland och Lena Ek om belysning av
Vidselsbron enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 53 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
Ärendet
VD Älvsbyns Energi Jan Sipola har yttrat sig i ärendet.
Medborgarförslaget föreslår LED-belysning på Vidselsbrons bågar.
Bron ägs och förvaltas av Trafikverket. Förslaget avser utsmyckning och
föreslås att via Kultur- och fritidsförvaltningen skickas vidare till Trafikverket
för yttrande. Älvsbyns Energi AB är positiva till förslaget i sig.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige uppdrar åt Älvsbyns Energi AB att skicka medborgarförslaget till Trafikverket för yttrande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0284/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAD SKYLTNING TILL
OCH OMKRING STORFORSEN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till redogörelse anses medborgarförslag om bättre skyltning
kring Storforsen vara besvarad.
Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra utfarten
från Vidsel.
_____
Sammanfattning av ärendet
Tommy Lundh har skickat in ett medborgarförslag angående förbättrad
skyltning till och omkring Storforsen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 54 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
Näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har yttrat sig i ärendet.
Inventering av skyltarna har genomförts och följande redogörelse kan lämnas.
Storforsen har cirka 150 000 besökare per år. Turistinformationsskyltar finns
placerade på fyra platser efter väg 94 och väg 374. De är strategiskt utställda
för trafikanter från Luleå, Arvidsjaur, Jokkmokk och Piteå i riktning mot
Älvsbyn. Där finns information och karta över Älvsbyns kommun.
På Trafikverkets skyltar som är placerade vid rondellen på Norrabyn efter väg
94 (från Luleå och från Älvsbyns centrum) och 374 (från Piteå) finns
sevärdhet Storforsen utmärkt.
Förutom de stora skyltarna finns även lokaliseringsskylt med sevärdhet
Storforsen placerad både vid rondellen på Norrabyn och ca 200 meter efter
rondellen på väg 374 i riktning mot Jokkmokk. Skyltning på väg 94 från
Arvidsjaur finns i höjd med Vistträsk med fortsatt färd efter väg 660 mot
Vidsel.
Före bron över Piteälven i Vidsel finns skyltning på höger sida och när man
passerar bron finns skylt vid T-korsningen. Kör man till höger finns skylt vid
utfarten till väg 374. Kör man vänster, genom Vidsel, och vidare till norra
utfarten från Vidsel, finns dock ingen skylt på väg 374. Efter väg 374 från
Jokkmokk till Storforsen finns skyltar uppsatta som visar sevärdhet och
reservat.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0284/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM FÖRBÄTTRAD SKYLTNING TILL
OCH OMKRING STORFORSEN
Förslag till beslut
Anse medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till redogörelsen.
Dialog med Trafikverket kommer att hållas angående skylt vid norra utfarten
från Vidsel.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget. Kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0336/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om ungdomsgård eftersom nuvarande verksamheter
på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslagsställaren
efterlyser och att PUMA stöd till arrangemang ger flexibilitet för att nya idéer
kan provas.
_____
Sammanfattning av ärendet
Gunvor Lidman har skickat in ett medborgarförslag om att ungdomsgård bör
finnas i kommunen, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 57 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Till kommunfullmäktige har medborgarförslag tillställts om att en ungdomsgård bör finnas i kommunen. Förslagsställaren föreslår att den nuvarande
ICA lokalen görs om till ungdomsgård. Där kan man göra olika rum med
teman som bakning, matlagning, måla sig och fixa frisyrer, handarbeta osv
enligt förslagsställaren.
Ärendet
I Älvsbyn har tanken på en permanent ungdomsgård inte varit aktuell på
många år. Verksamheten ska vara flexibel och kunna ändras och formas utifrån ungdomarnas intressen och behov över tiden.
Under ett ungdomsting för ett antal år sedan kom förslaget om ett kvällsöppet ”fik” några kvällar per vecka. Detta provades i Café Storgatans regi
under lite över ett år. Billigare ungdomsfika och livegrupper framträde där. I
början var verksamheten livfull men självdog med tiden och ungdomarna
slutade komma. Anledningen till detta var att verksamheten inte var intressant längre.
Nu finns After school på torsdagar mellan kl 16 – 21 för årskurs 6 – 9 och
Saturday 5 på lördagar mellan kl 16 - 21 för årskurs 6 – gymnasiet.
Innehållet under dessa dagar varierar mellan, TV spel, karaoke, dans, fotboll,
gitarrkurser, bowling, bakning etc. Dessa verksamheter bedrivs i kommunens
lokaler på Forum.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0336/13 – 008 forts

MEDBORGARFÖRSLAG OM UNGDOMSGÅRD
De ungdomar som har egna idéer på enskilda arrangemang kan söka PUMA
stöd från Fritid & Kultur så det tänkta arrangemanget kan genomföras.
Förslag till beslut
Undertecknad föreslår att medborgarförslaget avslås eftersom nuvarande
verksamheter på Forum täcker in de behov till ungdomsaktiviteter som förslagsställaren efterlyser och att PUMA stöd till arrangemang ger flexibilitet för
att nya idéer kan provas.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0317/13 - 008

MEDBORGARFÖRSLAG OM UTSMYCKNING AV RONDELLEN
PÅ NORRABYN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avslå medborgarförslag om utsmyckning av rondellen Norrabyn eftersom
pylonen i sin nuvarande färg- och ljussättning uppfyller trafiksäkerhetskrav.
_____
Sammanfattning av ärendet
Irma Johansson har lämnat in ett medborgarförslag om utsmyckning av
rondellen på Norrabyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 28 oktober 2013, § 56 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Till kommunfullmäktige har medborgarförslag tillställts om att utsmycka
rondellen i Norrabyn med en stor halvöppen mussla med pärla inne i den.
Förslagsställaren anser att utsmyckningen symboliserar Älvsbyns kommun.
Medborgarförslaget inkom till Älvsbyns kommun 2013-10-03.
Ärendet
I oktober 2013 tog Fritid & Kultur tillsammans med kommunledning beslut
om att rondellpylonen skulle få likadan profilering som de nya digitala
”välkommen”-skyltarna. Pylonen är i första hand till för att uppmärksamma
trafikanterna om rondellen och att farten ska anpassas därefter.
Förslag till beslut
Avslå medborgarförslaget eftersom pylonen i sin nuvarande färg- och ljussättning uppfyller trafiksäkerhetskrav och är estetiskt tilltalande.
Kommunstyrelsen
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0410/13 - 008

MOTION (FP) OM STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I
ÄLVSBYN
Kommunstyrelsens beslut
Återremiss av motion om stipendium för unga ledare till barn- och fritidsutskottet, som får uppdrag att se över kommunens stipendier. Ärendet går
vidare till kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige för beslut
den 24 november 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Rikard Granström, Folkpartiet Älvsbyliberalerna har lämnat in en motion om
stipendium för unga ledare i Älvsbyn, enligt bilaga.
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013, § 83, att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen för beredning och vidare till kommunfullmäktige för
beslut senast 28 april 2014.
Fritid- och kulturchef Kjell Tegnelund har yttrat sig i ärendet.
Huvuddragen i motionen sammanfattat:
Stipendiet ska belöna unga ledare, som varit aktivledare i klubben/föreningen
under minst två år, i åldern 14 – 25 år som lett minst 5 personer under minst
15 timmar det senaste året inom civilsamhället. Motionären definierar civilsamhället med föreningar, studieförbund, kyrka, hembygdsförening och välgörenhetsorganisationer. Stipendiet ska bestå av en monetär ersättning till
både stipendiaten och klubben/föreningen. Barn- och fritidsutskottet ska utforma detaljerna i stipendiet.
Älvsbyns kommun, dess föreningar, stiftelser, utdelar årligen olika former av
stipendier och utmärkelser. Bland annat finns Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium och kulturstipendium som kan sökas av alla som är bosatta i
kommunen.
I kriteriet för ungdomsledarstipendiet sägs:
Stipendiet är till för att stödja eller uppmuntra insatserna inom ungdomsverksamheten i Älvsbyns kommun.
I kriteriet för kulturstipendiet sägs:
Stipendiet utdelas till utövare och/eller främjare av verksamhet inom konst,
musik, teater eller inom område t.ex. folkbildning, hembygdsvård eller naturvård.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 48

17(36)

Dnr 0410/13 – 008 forts

MOTION (FP) OM STIPENDIUM FÖR UNGA LEDARE I
ÄLVSBYN
Förslag till beslut
Avslå motionen eftersom Älvsbyns kommuns ungdomsledarstipendium och
kulturstipendium inte är åldersrelaterade i sina statuter och även kan utdelas
till kommunens ungdomar. Detta har också skett i båda stipendierna när man
granskar vem som fått del av dessa stipendier genom åren. Civilsamhället
finns representerat i båda stipendierna.
Kommunstyrelsen
Fritids- och kulturchef Kjell Tegnelund föredrar ärendet.
Rikard Granström (fp) föreslår att ärendet återremitteras till barn- och fritidsutskottet som får uppdrag att se över kommunens stipendier.
Robert Andersson (kd) föreslår att ärendet går vidare till kommunstyrelsen
och slutligen till kommunfullmäktige för beslut den 24 november 2014.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rikard Granströms och Robert
Anderssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 49

18(36)

Dnr 0116/14 029

RIKTLINJE OM REGISTERKONTROLL FRÅN BELASTNINGSREGISTRET INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH BOF
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa riktlinje om registerkontroll från belastningsregistret inom socialtjänsten och barn- och familjeenheten.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur belastningsregistret begärs vid nyanställning och praktikplats inom socialtjänstens verksamheter och vid barnoch familjeenheten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Personalchef Karin Berglund har utarbetat riktlinje om registerkontroll från
belastningsregistret enligt bilaga.
För att få börja sitt arbete eller praktikplats ska personer inom socialtjänstens
verksamhetsområde samt vid barn- och familjeenheten lämna ett utdrag ur
belastningsregistret. Personen begär själv ut utdraget från Rikspolisstyrelsen
och lämnar in till anställande/ansvarig chef i oöppnat kuvert.
Registerkontroll gäller enbart vid nyanställning samt praktikplats och omfattar
inte redan tillsvidareanställd personal. Syftet är att stärka brukarens, vårdtagarens, barnets, familjens etc skydd.
Riktlinjerna har behandlats i personalutskottet och i den övergripande samverkansgruppen.
Förslag till beslut
Fastställa riktlinje om registerkontroll från belastningsregistret inom socialtjänsten och barn- och familjeenheten.
Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur belastningsregistret begärs vid nyanställning och praktikplats inom socialtjänstens verksamheter och vid barnoch familjeenheten.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 50

19(36)

Dnr 0085/14 - 029

RIKTLINJER FÖR UPPVAKTNING OCH AVTACKNING AV
MEDARBETARE
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa ”Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av medarbetare”, enligt
bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Personalchef Karin Berglund har omarbetat tidigare riktlinje daterad 2010-1220, för uppvaktning och avtackning av medarbetare i Älvsbyns kommun,
enligt bilaga.
Förändringen innebär att:
- Vid 25 års anställning utges minnesgåva i form av presentkort till ett värde
av 6 000 kr, istället för klocka eller prydnadsföremål av glas.
- När anställningen upphör utges minnesgåva i form av presentkort till ett
värde av 1 000 kr, istället för minnesgåva av mindre värde.
- Gåvorna överlämnas årligen vid en gemensam lunch.
Riktlinjerna har behandlats i personalutskottet och i den övergripande samverkansgruppen.
Förslag till beslut
”Riktlinjer för uppvaktning och avtackning av medarbetare” överlämnas till
kommunstyrelsen för fastställande.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 51

20(36)

Dnr 0092/14 - 041

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2013
TILL 2014 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
”Selholmen sanering el” utgår ur anslagsöverföringar investeringar 2013.
Totalbeloppet 6 114 000 kronor minskas med 172 000 kronor.
Bevilja anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget med
5 942 000 kronor.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, ekonomi har sammanställt äskanden om anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget enligt bilaga.
Det totala äskandet om anslagsöverföringar uppgår till 6 114 000 kronor.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att ”Selholmen sanering el” utgår ur anslagsöverföringar investeringar 2013. Totalbeloppet 6 114 000 kronor minskas med
172 000 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag gällande Selholmen och
finner att bokslutsberedningen bifaller förslaget.
Ordföranden ställer vidare proposition på anslagsöverföringarna i övrigt och
finner att bokslutsberedningen bifaller förslagen.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Bevilja anslagsöverföringar från 2013 till 2014 års investeringsbudget med
5 942 000 kronor enligt bilaga.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Bokslutsberedningens förslag är att ”Selholmen sanering el” utgår ur
anslagsöverföringar investeringar 2013. Totalbeloppet 6 114 000 kronor
minskas med 172 000 kronor.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 51

21(36)

Dnr 0092/14 – 041 forts

ANSLAGSÖVERFÖRINGAR AV INVESTERINGAR FRÅN 2013
TILL 2014 ÅRS INVESTERINGSBUDGET
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 52

22(36)

Dnr 0091/14 - 042

ÅRSREDOVISNING 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 med ett årsresultat för
verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2013 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 12 174 tkr.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Ulla Lundberg har lämnat in tjänsteskrivelse gällande årsredovisning 2013.
Årets resultat uppgår till 12 015 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet som var 5 598 tkr. Årets resultat är 980 tkr bättre än 2012 års resultat
som uppgick till 11 035 tkr.
I resultatet ingår två jämförelsestörande poster. Återbetalning av premier från
AFA försäkringar på 9 587 tkr som återbetalats på grund av för mycket
inbetalt under tidigare år och sammantagna realisationsvinster som uppstått
vid försäljning av tomter och fastigheter.
Verksamhetens ramar uppvisar ett budgetunderskott på 12 174 tkr. I verksamhetens ramar ingår extra ersättning till Älvsbyns Fastigheter AB med
3 983 tkr och Älvsbyns Energi AB med 100 tkr för den verksamhet bolagen
bedriver på kommunens uppdrag.
Beslutsunderlag
Kommunens årsredovisning för 2013 utgör beslutsunderlag i ärendet
Förslag till beslut
Fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret
2013 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett sammantaget underskott på
12 174 tkr, enligt bifogad årsredovisning.
Fastställa kommunens årsresultat för verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr.
Bokslutsberedningen
Ekonomichef Ulla Lundberg går igenom underlaget till årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 52

23(36)

Dnr 0091/14 – 042 forts

ÅRSREDOVISNING 2013
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget med tillägg att redaktionella ändringar kommer att ske. Bokslutsberedningen bifaller förslaget.
_____
Bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen
Avsluta räkenskaperna och fastställa resultatet för kommunstyrelsens budgetområde för verksamhetsåret 2013 enligt bilaga. Verksamheterna redovisar ett
sammantaget underskott på 12 174 tkr.
Bokslutsberedningens förslag till kommunfullmäktige
Godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 med ett årsresultat för
verksamhetsåret 2013 till 12 015 tkr.
Redaktionella ändringar av årsredovisningen 2013 kommer att ske.
_____
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på bokslutsberedningens förslag och finner
att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 53

24(36)

Dnr 0119/14 - 042

EKONOMISK MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2014
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisad information.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk månadsuppföljning per mars
2014, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Godkänna redovisad information.
Kommunstyrelsen
Ekonomichef Ulla Lundberg föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 54

25(36)

Dnr 0022/14 - 142

BILDANDE AV OMRÅDE FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING
(TIDIGARE LEADER) I BOTTENVIKENS KUST- OCH SKÄRGÅRDSOMRÅDE SAMT FYRKANTEN 2014 - 2020
Kommunstyrelsens beslut
Ställa sig bakom förslaget på en sammanslagning av Leaderområden Mare
Boreale och Spira Fyrkanten.
_____
Sammanfattning av ärendet
Näringslivschef Pär Jonsson har lämnat in skrivelse om bildande av område
för lokalt ledd utveckling 2014-2020.
Lokalt Ledd Utveckling var tidigare benämnt Leaderområde. Landsbygsutvecklingen i Norrbottens kustland har tidigare bedrivits i två olika Leaderområden benämnda Spira Fyrkanten och Mare Borale. Det finns synergier
med att slå samman de nämnda Leaderområdena. Det handlar främst om att
satsningar i en kommun kan samordnas med liknande satsningar i angränsande kommuner. Dessutom finns det kostnadsfördelar med en gemensam
administration och projektledning.
Bakgrund
EU-kommissionen och det nationella landsbygdsprogrammet har valt att
lägga Leader som en ordinarie del av landsbygdsprogrammet. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med en egen strategi för områdets utveckling. Varje Leaderområde har en egen budget för landsbygdsutveckling från vilken aktörer (ideella, privata och offentliga) kan söka projektfinansiering för sina utvecklingsidéer. Budgeten består av medel från
Landsbygdsprogrammet samt lokal och regional medfinansiering.
I nuvarande programperiod finns det två Leaderområden i Norrbottens kustland, nämligen Spira Fyrkanten och Mare Boreale. Spira Fyrkanten består av
Bodens och Älvsbyns kommuner samt inlandsdelen av Luleå och Piteå
kommuner. Mare Boreale består av kusten och skärgården i Haparanda,
Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommuner.
I den kommande programperioden för EU:s strukturfonder kommer Leader
att kallas för Lokalt Ledd Utveckling.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget på en sammanslagning av Leaderområdena Mare Boreale och Spira Fyrkanten.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 54

26(36)

Dnr 0022/14 – 142 forts

BILDANDE AV OMRÅDE FÖR LOKALT LEDD UTVECKLING
(TIDIGARE LEADER) I BOTTENVIKENS KUST- OCH SKÄRGÅRDSOMRÅDE SAMT FYRKANTEN 2014 - 2020
Beslutet skickas till
Mare Boreale, Köpmangatan 2, 972 38 Luleå.
Spira Fyrkanten; Älvsbyns kommun, 942 85 Älvsbyns kommun
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsens bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 55

27(36)

Dnr 0082/13 - 180

PLAN FÖR MOTTAGANDE AV MÄNNISKOR I HÄNDELSE AV
DAMMHAVERI
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta planerna för mottagande av människor i händelse av dammhaveri, både
för Bodens kommun samt Jokkmokks kommun, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg har lämnat in skrivelse
om plan för mottagande av människor i händelse av dammhaveri.
Jokkmokks kommun har gjort en förfrågan (dnr 0082/13 – 180) till Älvsbyns
kommun om att Älvsbyn ska ta emot 450 personer inkl äldreomsorg, hemtjänst och särskilda boenden. Man vill också att kommunerna i samråd med
varandra tar fram en översiktlig planering för hur mottagandet ska gå till.
Under 2008 inkom Boden med förfrågan (dnr 0224/08) att Älvsbyns kommun skulle ta emot och planera för ca 1 000 personer från äldreomsorgen,
hemtjänst och handikappomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade att bifalla
förfrågan. Någon planering för detta blev inte gjord då.
Nu är planerna för mottagande från båda kommunerna gjorda i samråd med
respektive kommuns säkerhetssamordnare.
Inga skolor är tagna i anspråk för mottagandet eftersom detta kan pågå 1-2
veckor minst och bedömningen är att valda lokaler ger minst störningar och
konsekvenser i Älvsbyns kommun. Aktuella lokaler för Boden blir sporthallar
och hotellen i Storforsen samt Polar hotell, enligt bilaga. Aktuell lokal för
mottagande av människor från Jokkmokk är Älvsby folkhögskola, där finns
även möjlighet att tillgodose behovet av kost som då skulle avlasta Fluxen
från ännu större påfrestning. 170 personer av de 450 ska inkvarteras i Filadelfiakyrkan i Vidsel.
Beslutsunderlag
Planerna för mottagandet av människor från Bodens och Jokkmokks kommuner.
Beslutet skickas till
Risk- och säkerhetssamordnaren
Förslag till beslut
Anta planerna för mottagande av människor i händelse av dammhaveri, för
Bodens kommun samt Jokkmokks kommun.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 55

28(36)

Dnr 0082/13 – 180 forts

PLAN FÖR MOTTAGANDE AV MÄNNISKOR I HÄNDELSE AV
DAMMHAVERI
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 56

29(36)

Dnr 0007/14 - 212

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVSBYNS CENTRUM
Kommunstyrelsens beslut
Ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Älvsbyns centrum.
För år 2014 anslå 100 tkr ur konto 91200 ur KS till förfogande för påbörjande av planinsatsen.
Inför budgetarbetet 2015 överlämnas ärendet till budgetberedningen för
vidare handläggning.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in skrivelse gällande fördjupning av översiktsplan för centrum.
Myndighetsnämnden har i samband med olika bygglovärenden inom centrum
i Älvsbyn lyft frågan om att det skulle behövas en centrumplan för Älvsbyn.
För att samhället ska kunna utvecklas i önskad riktning anser nämnden att det
behövs ett helhetsgrepp där hänsyn tas till befintliga estetiska värden samtidigt som man tittar på var bostäder kan byggas, hur handeln kan utvecklas
och hur parkeringsfrågor, tillgänglighet och trygghetsfrågor i framtiden kan
lösas.
Miljö- och byggchefen föreslår att kommunen inleder ett arbete med en fördjupad översiktsplan för centrala Älvsbyn.
Miljö- och byggchefen föreslår att arbetet genomförs under 2014-2015 och
att arbetet huvudsakligen sker i egen regi men med konsultstöd. Eftersom
arbetet innebär många samråd med berörda företag och organisationer är det
önskvärt att den som handlägger planen finns fysiskt på plats i Älvsbyn.
Beräknad kostnad för att ta fram en fördjupad översiktsplan är ca 600 tkr.

forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 56

30(36)

Dnr 0007/14 – 212 forts

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR ÄLVSBYNS CENTRUM

Föreslagen avgränsning av den fördjupade översiktsplanen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ta fram en fördjupning av översiktsplanen för
Älvsbyns centrum med avgränsning enligt kartan samt anslår 600 tkr för
genomförandet av planinsatsen fördelat på två år, 2014 och 2015.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår bifall till förslaget med ändring gällande finansiering.
För år 2014 anslås 100 tkr ur konto 91200 KS till förfogande. Inför budgetarbetet 2015 överlämnas ärendet till budgetberedningen för vidare handläggning.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 57

31(36)

Dnr 0092/13 - 214

DETALJPLAN FASTIGHETEN PLOGEN 13
Kommunstyrelsens beslut
Genomföra samråd om detaljplanen för fastigheten Plogen 13 under perioden 2014-04-28 – 2014-05-19.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef har lämnat in beslut om samråd, detaljplan för Plogen
13.
Telia Sonera har lämnat in ett förslag till ändrad detaljplan för fastigheten
Plogen 13. Enligt nu gällande detaljplan får kontorsverksamhet bedrivas på
fastigheten.
Telia Sonera önskar ändra bestämmelserna i planen från enbart kontor till
kontor, tekniska anläggning, sport och friskvård samt handel för att medge en
större flexibilitet för fastigheten.
Förslag till beslut
Genomföra samråd om detaljplanen för fastigheten Plogen 13 under
perioden 2014-04-28 – 2014-05-19.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 58

32(36)

Dnr 0009/13 - 214

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR NYFORS, FASTIGHETEN
ÄLVSBYN 24:28
Kommunstyrelsens beslut
Genomföra samråd för detaljplanen för Nyfors under perioden
2014-04-28 – 2014-05-19.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in beslut om samråd, detaljplan för Nyfors.
Ett förslag till reviderad detaljplan för Nyfors har tagits fram av fastighetsägaren i samråd med miljö- och byggkontoret. Syftet med planen är att inom
området för befintlig detaljplan ändra användningen av vissa ytor för omvandling av anläggningen till en åretruntanläggning. Planändringen behövs
med anledning av att i den gamla planen är användningen per område hårt
styrd till en enda användning. Ett annat syfte med planen är att möjliggöra två
nya utfarter från området.
Beslutet skickas till
Nyfors konferens och camping AB
Förslag till beslut
Genomföra samråd för detaljplanen för Nyfors under perioden
2014-04-28 – 2014-05-19.
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2014-04-14

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 59

33(36)

Dnr 0004/14 - 512

MEDEL TILL GÅNG- OCH CYKELVÄG LÄNGS YTTERVÄGEN
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet gällande gång- och cykelväg längs Yttervägen inarbetas i ”fördjupad
översiktsplan för centrum”.
_____
Sammanfattning av ärendet
1. Myndighetsnämnden har beslutat att införa lokala trafikföreskrifter om
förbud mot infart med fordon längre än 18 meter på Yttervägen samt
infart till gamla Altuna från Yttervägen.
2. Föreslår kommunstyrelsen att under 2014 anslå medel till en gång- och
cykelväg längs Yttervägens sydvästra sida mot Älvsbyhus.
Ärendet
VD Älvsbyns Energi AB har yttrat sig i ärendet.
Myndighetsnämndens punkt 1 lämnas utan kommentar
Myndighetsnämndens punkt 2 om GC-väg längs Yttervägen har av Älvsbyns
Energi AB kostnadsberäknats till 400 000 kr.
Med beslutet i Myndighetsnämnden punkt 1 styrs den tunga trafiken till Ställverksvägen och Verkstadsgatan, varvid behov av GC-väg efter Yttervägen
blir ringa.
Vi har tidigare hänvisat till att Älvsbyns kommun utför en Trafikutredning
för prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder och föreslår inte detta
objekt som prioriterat i den utredningen. Att beakta är att Ställverksvägen och
Verkstadsgatan är i behov av upprustning för att klara utökad trafik avseende
bärighet.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anslår 500 000 kr för en trafikutredning avseende prioritering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom Älvsbyns tätort (även föreslaget i ärende 0056/14 samt i ärende 0409/13-008 )
Kommunstyrelsen
Ordföranden föreslår att ärendet inarbetas i den fördjupade översiktsplanen
för centrala Älvsbyn. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0088/14 - 612

UPPSTART AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAM VID
ÄLVSBYNS GYMNASIUM
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fortsätta arbetet med uppstart av Bygg- och anläggningsprogram inriktning
mark och anläggning vid Älvsbyns gymnasieskola från och med höstterminen 2015. En fullständig kostnadsberäkning inkluderande kostnader för
lokaler kompletteras underlaget senast augusti 2014.
_____
Sammanfattning av ärendet
Inrättande av nytt program vid Älvsbyns gymnasieskola – bygg och anläggningsprogram, inriktning mot mark och anläggning enligt bilaga.
Barn- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att fortsätta arbetet med uppstart av Bygg- och
anläggningsprogram inriktning mark och anläggning vid Älvsbyns gymnasieskola från och med höstterminen 2015. En fullständig kostnadsberäkning
inkluderande kostnader för lokaler, kompletteras underlaget senast augusti
2014.
_____
Kommunstyrelsen
Skolchef Jan-Erik Backman föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på barn- och fritidsutskottets förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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Dnr 0111/14 - 779

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2013 enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har lämnat in
patientsäkerhetsberättelse 2013, enligt bilaga.
Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) syftar till att göra hälso- och sjukvården
säkrare för individen som ska kunna ta del av den. Vårdgivaren har ett ansvar
att bedriva ett kvalitetsarbete som är systematiskt och förebyggande för att
förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska varje år, den 1mars, upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Där framgår det hur patientsäkerheten har utövats
under föregående kalenderår, vilka åtgärder som genomförts för att öka
säkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.
Hemsjukvård 2014
 Skapa en organisation för att Hälso- och sjukvården ska vara en del i verksamhetens planering för kvarboende
 Skapa team för att med patienten i fokus kunna erbjuda evidensbaserad
hälso- och sjukvård i samverkan med övrig socialtjänst.
 Skapa en organisation för förbättringsarbetet, rehabilitering och omvårdnad i verksamheten med utgångspunkt för kommunaliserad hemsjukvård
och för att kunna planera kvarboende.
Dokumentation
 Förbättra dokumentationen i omvårdnadsjournalen (Patientdatalagen),
genom utbildning till omsorgspersonalen med syfte att utveckla och stärka
dokumentationen i det nya dokumentationssystemet VIVA.
Patientsäkerhet
 Att arbeta för att säkerställa att patienter som har behov av insatser får
hjälp att identifiera nutritionsstatus. För att systematiskt och i samråd med
individen planera för en god nutrition.
 Att i patientsäkerhetsarbetet säkerställa samordnad individuell plan (SIP).
Utveckla det systematiska användandet av bedömningsinstrument i
patientarbetet. Förbättra dokumentationen i omvårdnadsjournalen.
 Att utveckla samverkan med Hälsocentralen kring läkarmedverkan samt
samverkan för att göra individen och deras anhöriga delaktiga i patientsäkerhetsarbetet.
forts
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Dnr 0111/14 – 779 forts

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013
 Att utveckla det förebyggande arbetet med att förhindra vårdrelaterade
infektioner (VRI) genom punktprevalensmätning samt använda informationen i det övergripande arbetet.
 Att utveckla anhörigstöd samt förebyggande hembesöken.
Beslutsunderlag
Kostnader för utbildning av personal tas från prestationsersättningarna som
erhållits för registrering i kvalitetsregister. Utbildningarna ska planeras så att
minimalt med vikarier måste anskaffas. Vikariekostnader förläggs på verksamheterna.
Beslutet skickas till
Patientsäkerhetsberättelsen läggs ut på kommunens hemsida.
Beslut meddelas MAS och socialchef
Kommunstyrelsen
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson föredrar ärendet.
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
_____
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