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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 19

Dnr 0093/20 - 000

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2020-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Protokollsanteckning
”Under punkten ”verksamhetsredovisning” diskuterades den oroande statistiken kring bristande trygghet och arbetsro i skolan samt behovet av fortlöpande
signaler gällande ekonomiska budgetavvikelser inom de olika verksamhetsområdena, för att kunna vidta åtgärder i tid.”
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Magnus Nordström har sammanställt kommungemensam verksamhetsredovisning enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna informationen enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
- Näringslivschef Bengt Strandberg redogör för nya näringslivsprogrammet,
enligt bilaga.
- Vik HR-chef Rebecca Norén och pensionshandläggare Gun-Marie
Grankvist redovisar OPF-KL 18.
- Vik HR-specialist Hampus Fors redogör för kompetensförsörjningsplan.
Vik HR-chef Rebecca Norén informerar om framtida kompetensförsörjning.
- Norrbottens kommuners ordförande Helena Stenberg och förbundsdirektör Kajsa Myrberg informerar om Norrbottens kommuners organisation
och verksamhet.
- VD Älvsbyns Fastigheter AB, Annelie Vinsa redovisar lokalutredning och
tillsammans med ordförande Rikard Granström redovisar detaljbudget för
uppdragsverksamheten 2020.
- Risk- och säkerhetssamordnare Margareta Lundberg och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson informerar om aktuella läget
gällande coronaviruset. Verifierad information från myndigheterna följs.
Handlingsplan finns i kommunen.
- Ekonomichef Ulla Lundberg redovisar aktuellt ekonomiskt läge.
Berit Hardselius (c) önskar lägga till ett särskilt yttrande till protokollet, vilket
kommunstyrelsen bifaller.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-03-09

3(18)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 19

Dnr 0093/20 – 000 forts

VERKSAMHETSREDOVISNING KS 2020-03-09
”Under punkten ”verksamhetsredovisning” diskuterades den oroande statistiken kring bristande trygghet och arbetsro i skolan samt behovet av fortlöpande
signaler gällande ekonomiska budgetavvikelser inom de olika verksamhetsområdena, för att kunna vidta åtgärder i tid.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-03-09
KOMMUNSTYRELSEN

KS § 20

Dnr 0065/20 - 000

DELGIVNINGAR KS 2020-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
Handlingar i ärendet:
Älvsbyns kommun och Polisen – Medborgarlöfte 2020 (dnr 47/20-106)
Älvsbyns Energi AB – protokoll 2020-01-17
Älvsbyns Fastigheter AB – protokoll 2020-01-22
Socialutskottet – protokoll 2020-02-12
Personalutskottet – protokoll 2020-01-29
Barn- och fritidsutskottet – protokoll 2020-02-18
Förvaltningsrätten – Dom 2020-02-11
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 21

Dnr 0066/20 - 002

DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-03-09
Kommunstyrelsens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Följande ärende anmäls enligt KS § 142/2019-11-04 (dnr 392/19-002)
Kommunchef
Förlängning av styrdokument som inte medför materiella förändringar:
- Riktlinjer för intraprenad i Älvsbyns kommun (dnr 79/20-003)
- Riktlinje vid inkontinens 2020-2022 (dnr 88/20-709)
Kommunstyrelsens ordförande
2020-02-03 - Beslut om umgänge enligt LVU § 14, (E I och S J).
Skolchef
2019-12-18 - Beslut om skolskjuts (E.W) (dnr 16/20 – 623)
2020-01-10 - Beslut om skolskjuts (T.E) (dnr 17/20 – 623)
Fritids- och kulturchef
Beslut - kulturstöd Älvsbyns Folketshusförening (dnr 26/20-864)
Beslut - bidrag för spelning i Kulturhuset Vidsel (dnr 34/20-860)
Socialutskottet individärenden – 2020-02-12
§ 6 Delgivningar 2
§ 7 Faderskapsutredning
§ 8 Begäran om överflyttning av ärende enl kap 2 A 10§ SoL
§ 9 Beslut om bistånd enl 4 kap 1 § SoL
§ 10 Beslut om fortsatt vård enl LVU 2 § och 3 §
§ 11 Beslut om familjehemsplacering
§ 12 Beslut om HVB-placering
§ 13 Övervägande om fortsatt vård
§ 14 Övervägande om fortsatt vård
§ 15 Beslut om bistånd enl 4 kap 1 §
§ 16 Ansökan till förvaltningsrätten om vård enl 4 § LVM
§ 17 Beslut om bistånd enl 4 kap 1 § SoL
§ 18 Omprövning vid placering enl 13 § LVU
§ 19 Socialutskottets yttrande till kammarrätten mål-nr 11-20
§ 20 Socialutskottets yttrande till kammarrätten mål-nr 11-20
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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Dnr 0066/20 – 002 forts

DELEGATIONSRAPPORT KS 2020-03-09
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(18)

PROTOKOLL
2020-03-09

7(18)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 22

Dnr 0001/20 - 003

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta kompetensförsörjningsplan 2020-2021 enligt bilaga.
2) Besluta om vilka prioriteringar som bör göras utifrån de förslag till åtgärder som uppges i Kompetensförsörjningsplanen.
- Ökad aktivitet på sociala medier
- Skapa ökade förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet
- Hög närvaro och kontakt med eleverna på skolor och universitet
- Samverkan med andra kommuner inom fler områden och underlätta
distansarbete
- Införa avslutningssamtal som rutin för tillsvidareanställda, som slutar sin
anställning i Älvsbyns kommun
3) Uppdra till HR-chef att kommunicera ut kompetensförsörjningsplanen i
organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur
arbetet fortskrider.
4) Redaktionella ändringar kan göras i kompetensförsörjningsplanen.
5) Kompetensförsörjningsplanen delredovisas för kommunstyrelsen efter 1 år.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunens HR-avdelningen har arbetat fram förslag till Kompetensförsörjningsplan för 2020-2021. HR-chef Anna-Karin Andersson presenterar den
tillsammans med HR-specialist Hampus Fors.
Planens syfte är att fungera som ett underlag för att bemöta utmaningen gällande kompetensförsörjning. Rapporten bygger på inläsning, statistik och
dialog med verksamhetschefer.
Rapporten innehåller omvärldsanalys och nulägesanalys där exempelvis åldersstruktur och prognos om framtida pensionsavgångar redovisas. I rapportens
sista del ges konkreta förslag till åtgärder. HR-chef föreslår att man fokuserar
på 3-4 åtgärdsförslag som prioriteras under 2020-2021.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1) Anta Kompetensförsörjningsplan 2020-2021 enligt bilaga.
2) Besluta om vilka prioriteringar som bör göras utifrån de förslag till åtgärder som uppges i Kompetensförsörjningsplanen.
- Ökad aktivitet på sociala medier
- Skapa ökade förutsättningar för karriärutveckling och intern rörlighet
- Hög närvaro och kontakt med eleverna på skolor och universitet
- Samverkan med andra kommuner inom fler områden och underlätta
distansarbete
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 0001/20 – 003 forts

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN
- Införa avslutningssamtal som rutin för tillsvidareanställda, som slutar sin
anställning i Älvsbyns kommun
3) Uppdra till HR-chef att kommunicera ut Kompetensförsörjningsplanen i
organisationen samt kontinuerligt informera personalutskottet om hur
arbetet fortskrider.
4) Redaktionella ändringar kan göras i Kompetensförsörjningsplanen.
_____
Kommunstyrelsen
Vik HR-specialist Hampus Fors föredrar ärendet.
Anna Lundberg (s) föreslår att delredovisning av planen sker efter 1 år.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på personalutskottets förslag och Anna
Lundbergs förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 23

Dnr 0383/18 - 021

FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Kommunstyrelsens beslut
1) Intentionen i tidigare beslut Kompetensstruktur inom förskolan (Dnr:
0381/10-610) hävs. Det vill säga meningen ”att all personal inom förskolan ska
ha en pedagogisk högskoleexamen inom yrkesområdet” och därmed möjliggöra
tillsvidareanställning av utbildad barnskötare inom förskolan.
2) Skolchefen inleder förändringsprocessen med att upprätta ramar och
rutiner samt inkommer med plan för införandet till personalutskottet.
Rapportering i maj 2020 och beslut i september 2020.
3) Målsättning är att beslutet verkställs 1 september 2020, senast vid årsskiftet
2021 och utvärderas i oktober 2021 med rapportering till personalutskottet.
_____
Sammanfattning av ärendet
HR-chef Anna-Karin Andersson har lämnat in en tjänsteskrivelse och redogör
för ärendet tillsammans med skolchefen Jan-Erik Backman.
Sedan hösten 2018 har ärendet ”Utredning framtida kompetensförsörjning”
varit aktuellt och föremål för löpande utredning. Uppdraget gavs till HR-chef
som skulle undersöka införande av vårdbiträde inom särskilt boende och barnskötare inom förskolan.
Beslut gällande vårdbiträde togs vid sammanträde 27 februari 2019 (Dnr
0383/18-21). Vid samma sammanträde togs beslut att fortsätta utreda barnskötare inom förskolan. Utredningsarbetet fortsatte och förslag till beslut
presenterades vid personalutskottets sammanträde den 8 maj 2019 (Dnr
0383/18). Vid sammanträdet beslutades att låta aktuellt beslut kvarstå (Dnr
0381/10-610). Samtidigt beslutades att ärendet skulle tas upp igen vid upprättande av den strategiska komptensförsörjningsplanen.
Personalutskottets förslag till kommunstyrelsen
1) Intentionen i tidigare beslut Kompetensstruktur inom förskolan (Dnr:
0381/10-610) hävs. Det vill säga meningen ”att all personal inom förskolan ska
ha en pedagogisk högskoleexamen inom yrkesområdet” och därmed möjliggöra
tillsvidareanställning av utbildad barnskötare inom förskolan.
2) Skolchefen inleder förändringsprocessen med att upprätta ramar och
rutiner samt inkommer med plan för införandet till personalutskottet.
Rapportering i maj 2020 och beslut i september 2020.
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
KS § 23

Dnr 0383/18 – 021 forts

FRAMTIDA KOMPETENSFÖRSÖRJNING
3) Målsättningen är att beslutet verkställs den 1 september 2021 och utvärderas i oktober 2022 med rapportering i personalutskottet.
_____
Kommunstyrelsen
Vik. HR-chef Rebecca Norén föredrar ärendet.
Anna Lundberg (s) föreslår att beslutet verkställs senast vid årsskiftet 2021.
Berit Hardselius (c) föreslår ändring under punkten 3) Målsättning är att beslutet verkställs 1 september 2020, senast vid årsskiftet och utvärderas i oktober 2021 med rapportering till personalutskottet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på personalutskottets förslaget och Berit
Hardselius ändringsförslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 24

Dnr 0024/20 - 021

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR OPF-KL18
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revidera tillämpningsanvisning OPF-KL18 med förändring gällande pensionsålder enligt SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension
till förtroendevalda (OPF-KL18) samt kompletterar bestämmelsen med lokal
anpassning gällande samordningskrav av ekonomiskt omställningsstöd.
_____
Sammanfattning av ärendet
HR-chef Anna-Karin Andersson har inlämnat en tjänsteskrivelse om revidering av tillämpningsanvisning OPF-KL18.
Kommunstyrelsen föreslås revidera tillämpningsanvisning OPF-KL18 med
följande förändringar:
• Åldersgränsen för pensionsintjänande och hur länge man har rätt till de
olika omställningsstöden, aktiva och ekonomiska, har ersatts med formuleringen ”i 32 a § LAS angiven ålder”. Anpassning till regelverk gällande
anställdas stegvisa höjning av pensionsålder.
• Samordning, dvs minskning av ekonomiskt omställningsstöd, ska ske mot
samtliga inkomster från år 1. I nuvarande OPF-KL18 gäller samordningskrav från år 2. (Ekonomiska omställningsstöd gäller förtroendevald med
uppdrag på sammanlagt minst 40 % av heltid).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att revidera tillämpningsanvisning OPFKL18 med förändring gällande pensionsålder enligt SKR:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPFKL18) samt kompletterar bestämmelsen med lokal anpassning gällande samordningskrav av ekonomiskt omställningsstöd.
Kommunstyrelsen
Vik HR-chef Rebecca Norén och pensionshandläggare Gun-Marie Grankvist
föredrar ärendet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 25

Dnr 0064/20 - 106

SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN M
FL FRÅN 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Anta överenskommelse om samverkansregler, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioners styrelse har inkommit.
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag
men även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m m.
Samverkan runt kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas
inte, men hänvisning till samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de
moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större
dignitet föreslås, mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer
kommunicerbara.
Förslag till beslut
Anta överenskommelse om samverkansregler, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0096/20 - 106

AVSIKTSFÖRKLARING MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1) Anta avsiktsförklaring för samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå
kommun, enligt bilaga.
2) Varje nytt samverkansområde ska godkännas av kommunfullmäktige.
_____
Sammanfattning av ärendet
Älvsbyns och Piteå kommuner har som närliggande kommuner samarbetat i
olika frågor under många år. Sedan år 2013 har kommunerna aktivt samarbetat
på kommunpolitikens uppdrag och under ledning av kommuncheferna i de
bägge kommunerna. Samarbetet har lett till en gemensam servicenämnd med
ett Lönecenter, en gemensam överförmyndarnämnd med verksamhet, en gemensam räddningsnämnd med räddningstjänst samt samverkan mellan verksamheter, exempelvis för kartverktyget GIS.
I oktober 2019 hölls ett samverkansmöte där kommunstyrelserna från bägge
kommunerna deltog. Vid mötet fördes dialog kring interkommunal samverkan
generellt men framför allt kring samverkan mellan Älvsbyns och Piteå kommuner. Mötet utmynnade i viljan att stärka samverkan genom ett gemensamt
ställningstagande av bägge kommunernas fullmäktige.
Ändamålet med en avsiktsförklaring är att ytterligare fördjupa, förankra samt
skapa stabilitet och hållbarhet över tid för samverkan genom denna avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring Samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar avsiktsförklaring för
samverkan mellan Älvsbyns kommun och Piteå kommun, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Magnus Nordström föredrar ärendet.
Rikard Granström (s) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Tobias Ström (L) yrkar bifall till beredningsförslaget.
Göran Lundström (c) föreslår att varje nytt samverkansområde ska godkännas
av kommunfullmäktige.
Berit Hardselius (c) bifaller Göran Lundströms förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 26

Dnr 0096/20 – 106 forts

AVSIKTSFÖRKLARING MELLANKOMMUNAL SAMVERKAN
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget och Göran
Lundströms förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslagen.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 27

Dnr 0465/18 - 214

DETALJPLAN FÖR ÄLVSBYN 24:39 SAMT DEL AV ÄLVSBYN 24:1
Kommunstyrelsens beslut
Anta detaljplan för Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1.
_____
Sammanfattning av ärendet
Samhällsplanerare Erik Isaksson har lämnat in en tjänsteskrivelse gällande beslut om antagande av detaljplan för Älvsbyn 24:39 samt del av Älvsbyn 24:1.
Miljö- och byggkontoret har upprättat en detaljplan med huvudsakligt syfte att
möjliggöra industri inom ett område idag planlagt för godsbangård. Området
som får ändrad användning ligger mellan ställverket på Altuna industriområde
och fjärrvärmeverket. Detaljplanen reglerar även fjärrvärmeverkets fastighet i
syfte att kunna införliva hela eller del av området inom Älvsbyn 24:1 i fjärrvärmeverkets fastighet.
Detaljplanen är handlagd med standardförfarande, överensstämmer med kommunens översiktsplan och är av sådan karaktär att den inte är av principiell
betydelse. Kommunstyrelsen får således besluta om antagande av detaljplanen
enligt kommunstyrelsens reglemente fastställd av KF, 2019-05-06 § 44.
Beslutsunderlag
Plankarta, planebeskrivning, granskningsutlåtande, kommunstyrelsens reglemente.
Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret
Förslag till beslut
Anta detaljplan för Älvsbyn 24:39 och del av Älvsbyn 24:1.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN

KS § 28

Dnr 0334/19 - 370

LADDPLATSER FÖR ELFORDON - REVIDERING STÄLLPLATS
HUSBIL
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med
2020-05-04.
_____
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 17 februari 2020, § 12, att fastställa taxa
för parkering och felparkering, att gälla rr o m 1 mars 2020.
_____
Samhällsstrateg Sofia Lundberg har lämnat in en tjänsteskrivelse och PM där
taxan har kompletterats med avgift för hyrd parkeringsplats för husbil inkl. el
(sk ställplats).
Bilagor
Taxa för parkering och felparkering
Förslag till beslut
- Fastställa bifogad taxa för parkering och felparkering, att gälla från och med
2020-05-04.
- Taxan har kompletterats med avgift för hyrd parkeringsplats för husbil inkl.
el (sk. ställplats).
- Ändringar i taxan har markerats med gult.
Kommunstyrelsen
Göran Lundström (c) yrkar bifall till förslaget.
Anna Lundberg (s) bifaller beredningsförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-03-09

17(18)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 29

Dnr 0053/20 - 406

ÄLVSBYNS KOMMUNS TAXA ENLIGT 8 KAP. 14§ STRÅLSKYDDSFÖRORDNINGEN (2018:506)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastställa bilagd taxa enligt 8 kap 14§ Strålskyddsförordningen (2018:506).
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson har lämnat in en tjänsteskrivelse om taxa
enligt 8 kap strålskyddsförordningen.
Enheten Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ny taxa enligt 8 kap Strålskyddsförordningen (2018:506). Taxan ska ersätta tidigare taxa enligt 16§ Strålskyddsförordningen (1988:293) som har upphört att gälla och föreslås träda i
kraft 2020-06-01.
Beslutsunderlag
Förslag till taxa enligt 8 kap 14§ Strålskyddsförordningen (2018:506).
Beslutet skickas till
Miljö och bygg
Taxan publiceras efter fastställande som styrdokument på kommunens webbplats.
Förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa bilagd taxa enligt 8 kap 14§ Strålskyddsförordningen (2018:506).
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2020-03-09

18(18)

KOMMUNSTYRELSEN

KS § 30

Dnr 0092/20 - 779

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2019
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Annika Nilsson har sammanställt
patientsäkerhetsberättelse 2019, enligt bilaga.
Älvsbyns kommun har som mål att bedriva hög patientsäkerhet där individen
kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att
vårdpersonalen arbetar för att minska vårdskador och tillbud.
Patientsäkerhet i hälso-och sjukvården är prioriterat område och innebär att
all legitimerad personal involveras i patientsäkerhetsarbetet.
Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) syftar till att göra hälso- och sjukvården säkrare. I PSL står det att vårdgivaren har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som är systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador. Vårdgivaren ska varje år, den 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerheten har utövats under föregående kalenderår, vilka åtgärder som genomförts för att öka säkerheten och
vilka resultat som har uppnåtts samt vilka Utvecklingsområden som identifierats.
Älvsbyns kommun har hälso- och sjukvårdsansvar för individer som bor i
särskilt boende och boende för individer med funktionsvariationer samt
individer i ordinärt boende där behov av hemsjukvård har utretts.
Beslutet skickas till
MAS
Förslag till beslut
Godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2019, enligt bilaga.
Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på beredningsförslaget vilket kommunstyrelsen bifaller.
_____
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

