
Rekrytering
Kommunens ekonomichef, Mats 
Björk, har sagt upp sig och rekry-
teringen av hans efterträdare har 
startats upp. Rekryteringen kom-
mer at genomföras av ett rekry-
teringsföretag. Förhoppningsvis 
kommer vi ha en ny ekonomichef 
på plats innan semesterperioden. 
Under uppsägningstiden kommer 
Mats att slutföra ett stort antal 
ärenden som han är ansvarig för. 
Fram till och med att en ny ekono-
michef rekryterats kommer Gunil-
la Lundin, administrativ chef, vara 
tjänsteförrättande ekonomichef. 
  
IT - Förbättrad Help Desk
För att ytterligare underlätta för 
dig som användare har IT-avdel-
ningen utvecklat funktionen att 
anmäla in ärenden digitalt. Nu 
kan du anmäla in ärenden oav-
sett om du har vanlig mail (full 
Notesklient), webbmail eller bara 
webbläsare (tex Internet Explorer). 

En annan fördel är att vi på IT-av-
delningen lättare kan planera och 
följa upp ärenden. Det är därför 
mycket bättre, både för dig som 
användare och för oss på IT-avdel-
ningen, att du anmäler in ärenden 
till oss digitalt istället för att ringa.

Hur du anmäler in ärenden till 
Help Desk hittar du på Personalsi-
dan under IT. 

Information
Nu kan ni tipsa utomsocknes om 
att senaste Älvsbybladet är ute i 
digital version. www.alvsbyn.se, 
Om Älvsbyn, Älvsbybladet.

Friskvård
Friskvårdsinformation och frisk-
vårdsaktiviteter hittar du nu på 
www.alvsbyn.se, Personalsidan, 
Personal.

Informationsbrev
för personal vid Älvsbyns kommun

Ytterligare satsningar har under 
vintern gjorts för att möta de ungas 

behov i Kanisbacken. Här är ett av 
alla hopp som byggts.
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Socialtjänsten informerar          

Individ- och familjeomsorg
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort 
en ranking av Sveriges 290 kom-
muner ur integrationssynpunkt. 
Älvsbyn finner vi på 35:e plats. Inte 
illa!

Äldreomsorgen
Från och med 1 april startar vi den 
nya fördelningen av arbetsupp-
gifter inom hemtjänsten. Åsa och 
Stig kommer att fungera som ar-

betsledare och Kristina, Marianne 
och Anna som biståndshandläg-
gare. Arbetsterapeuter-na Inga 
och Monica kommer att ta över 
bostadsanpassningen. Föränd-
ringen kommer att gälla på prov 
till årsskiftet, då en utvärdering 
ska göras för att bestämma om vi 
ska permanenta verksamheten i 
denna form.

Den 2 april genomfördes den 

första förhandlingen avseende 
arbetsbrist inom socialtjänsten. 
Detta är konsekvenser av de be-
sparingskrav som finns i budgeten 
för 2009.

Omsorgen om funktionshindra-
de
Behovet av boende och syssel-
sättning för funktionshindrade är 
akut. Vi försöker hitta lösningar!

Näringslivsutveckling
Godsterminal - Förhandlingar pågår 
med transportörer i Älvsbyns godster-
minal. Dessutom pågår ett arbete med 
logistik för en gruva i Laver. Där finns 
Älvsbyn som ett intressant alternativ 
för omlastning från lastbil till tåg.  

Landsbygdsutveckling - En ekonomisk 
förening har bildats i projektet Krea-
tiva byar. Det är en ekonomisk fören-
ing som ska arbeta med landsbygdens 
utveckling i vår kommun. I nuläget 
tas servicepunkter fram i Vistträsk och 
Vidsel.   

Turistbyrå - Sommaren 2014 kommer 
en bemannad turistbyrå att finnas vid 
Storforsens parkering under sommar-
månaderna. Rekrytering pågår under 
april och maj månad. 

Miljö- och bygg
Både Fyrkantens och Piteälvens vatten-
råd har haft möten under april. I Pite-
älvens vattenråd har Inger Lundberg 
invalts som kommunens representant 
i styrgruppen. Ett konkret förslag om 
förbättringar i Piteälvens vattensystem 
har inkommit från Piteälvens vatten-
råd som gäller undanröjande av vand-
ringshinder för fisk i Korsträskbäcken.

För att utveckla transportsystemen i 
Norrbottens femkantsregion har en 
samverkan för att skapa regional tra-
fikstrategi inletts efter en gemensam 
workshop i början av året. Samverkan-
de kommuner är Kalix, Luleå, Piteå, 
Boden och Älvsbyn. I samverkan ingår 
även Trafikverket som är sammankal-
lande, Kollektivtrafikmyndigheten, 
Luleå hamn och Luleå Airport m.fl.

Avtal har tecknats med Piteå kommun 
om samverkan inom GIS-området. 
Samverkan innebär förutom teknisk 
samverkan med driftslösning i Piteå 
kommun att kommunerna delar en 
tjänst inom GIS. GIS är en förkort-
ning av geografiska informationssys-
tem.

Personal
Systemstöd/systemförvaltning Personec - 
Dialog är genomförd med Piteå kom-
mun om att minska behovet av system-
förvaltning. Målet är att under 2014 
revidera nuvarande avtal med Piteå 
och därmed minska tjänsteköpet för 
systemförvaltning med upp till 25 %.

Ekonomi
Rekrytering - Rekrytering av ny ekonom 
pågår.
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Uppföljning - Arbetet med Årsredovis-
ning 2013 är slutfört och arbetet med 
delårsrapport april pågår för fullt.

Kansli
Digitalisering politisk administration 
- Digitaliseringen av den politiska ad-
ministrationen fortsätter. Fullmäktiges 
sammanträde 28 april 2014 var det 
första mötet där möteshandlingarna 
till ordinarie ledamöter endast distri-
buerades digitalt. Efter uppdatering 
av systemet kommer även nämndernas 
dokumentation att hanteras digitalt.

IT
Migrering från Novell till Microsoft - 
Migreringens fas ett är genomförd, 
d.v.s. socialtjänsten och administratio-
nen är migrerade. Fas två, som omfat-
tar bolagen, inleds under maj månad. 
Slutligen genomförs fas tre, skolan.

Ledning och Utveckling (L/U)
Utredningen angående lokalvården i 
kommunen är inne i sitt slutskede, pa-
rallellt har en utredning om leasingbi-
lar i kommunen påbörjats. 

Fritid & Kultur 
Forum - Nytt inbrottslarm installerat. 

Mötesplats för ungdom - After school 
avslutas 5 juni och Saturday 5 avslutat 
26 april 2014.

Arrangemang
Lomtjärnsparken sommaren 2014
11/6 kl. 13-20 - Skolavslut i parken
19/6-7/8 torsdagar kl. 19 - Livemusik
18/6-13/8 onsdagar kl. 16 - Loppis
20/6 kl. 13 - Midsommarfirande
28/6 kl. 11 - Internationell matfest
4-5/7 - Festival X
12/7 kl. 11 - Barnkalas
26/7 kl. 11 - Paltfestival

Barn- och fritid informerar

Arrangörer för Lomtjärnsprogrammet: 
Föreningen Vänskap, ABF, SMÄKK, 
BILDA, Conditori Centrum och 
MUTCHO. 

Fritid & Kultur har stöttat SMÄKK, 
BILDA och Föreningen Vänskap eko-
nomiskt så Lomtjärnsparkens som-
marprogram kan genomföras.

På uppdrag av Älvsbyns Fastigheter 
håller MUTCHO öppet Lomtjärns-
parkens café 16/6 - 16/8.
Öppettider:
Måndag - fredag  10-20
Lördag   11-20
Söndag   13-18

Nationaldagsfirande på Kyrkmalmen 6 
juni 2014 kl.13.

Kulturkväll arrangeras av Lokala Folk-
bildningsrådet och Köpmannafören-
ingen 28 juni kl. 18-21.

PUMA
Dansläger 23-29/6 på Älvsby folkhög-
skola.
Popkollo 23-29/6 på Framnäs folk-
högskola.
Älvsby Konstkollo 30/6-5/7 på Älvsby 
folkhögskola.

Skolövergripande 
Enligt skollagen ska ett systematiskt 



Personal
Den nya enhetschefen till barn- 
och familjeenheten, Karin Lund-
berg-Bergstedt, började sin tjänst 
den 1 april. Tills vidare kommer 
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya 
lokaler för enheten söks för när-
varande och enheten kommer att 
lokaliseras utanför kommunhuset 
men i kommunens lokaler. Kom-
mande läsårs tjänsteplanering 
är påbörjad och kommunicerad 
med facken inom ramen för Fas 
05. I nuläget är det 1.5 åa av fast 
personal som inte är tjänsteplace-
rad till nästa läsår. Vidare kommer 
viss personal att få byta rektors-
område, detta beror på att den 
aktuella behörigheten behövs vid 
det nya tjänstestället.  

Lokalutredning
Lokalutredningen är presenterad 
för politikerna i kommunstyrel-
sen, Barn- och utbildningsnämn-
den samt för några av partierna. 
Mer underlag är begärt av politi-
ken så att ett fullständigt besluts-
underlag finns inför kommande 
politiska beslut. Förutom lokalfrå-
gor görs också en översyn av skol-
skjutsarna i syfte att undersöka 
möjligheterna till effektiviseringar 
och således också ekonomiska 
besparingar. I dagsläget uppgår 

kostnaderna för skolskjutsarna till 
c:a 4.4 mkr plus ökade kostnader 
i den ordinarie linjetrafiken till 
dryga 900 tkr, sammantaget utgår 
dessa kostnader nästan 5,4 mkr. 
per läsår. I dagsläget är det 158 
elever i kommunen som har skol-
skjuts.  

Budget
Eftersom det kan förväntas ett 
framtida ekonomiskt läge betyd-
ligt sämre än dagens, arbetar skol-
ledningen med olika besparings-
åtgärder utöver de en eventuell 
lokalöversyn kan ge. Här är det så-
ledes personella besparingar som 
ses över, dessa kommer att kom-
municeras mot såväl politiken 
som kommunens ledningsgrupp.

Projektgrupp ”Ny skola”
Kommunstyrelsen (KS) beslu-
tade att inrätta en projektgrupp 
som skall arbeta fram underlag 
för uppförandet av en ny skola. 
I gruppen ingår, på beslut av KS: 
Kommunalråd, ordförande i Barn- 
och utbildningsnämnden, oppo-
sitionens representant centerpar-
tiet, kommunchef, skolchef, rektor 
vid Lekenskolans rektorsområde, 
lärarfacken, skolledarna och kom-
munal. Projektgruppen har träf-
fats en gång och har ytterligare tre 
möten inplanerade till och med 
maj månad. Gruppen kommer att 
besöka Kråkbergsskolan i Sunder-
byn samt Luleå kommun för att ta 
del av deras projektarbete med 
nya skol- och förskolemiljöer. 

Barn- och utbildningsenheten informerar          

Redaktör/foto: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström
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kan du anmäla in ärenden oav-
sett om du har vanlig mail (full 
Notesklient), webbmail eller bara 
webbläsare (tex Internet Explorer). 

En annan fördel är att vi på IT-av-
delningen lättare kan planera och 
följa upp ärenden. Det är därför 
mycket bättre, både för dig som 
användare och för oss på IT-avdel-
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till oss digitalt istället för att ringa.

Hur du anmäler in ärenden till 
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Information
Nu kan ni tipsa utomsocknes om 
att senaste Älvsbybladet är ute i 
digital version. www.alvsbyn.se, 
Om Älvsbyn, Älvsbybladet.

Friskvård
Friskvårdsinformation och frisk-
vårdsaktiviteter hittar du nu på 
www.alvsbyn.se, Personalsidan, 
Personal.

Informationsbrev
för personal vid Älvsbyns kommun

Ytterligare satsningar har under 
vintern gjorts för att möta de ungas 

behov i Kanisbacken. Här är ett av 
alla hopp som byggts.
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Individ- och familjeomsorg
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort 
en ranking av Sveriges 290 kom-
muner ur integrationssynpunkt. 
Älvsbyn finner vi på 35:e plats. Inte 
illa!

Äldreomsorgen
Från och med 1 april startar vi den 
nya fördelningen av arbetsupp-
gifter inom hemtjänsten. Åsa och 
Stig kommer att fungera som ar-

betsledare och Kristina, Marianne 
och Anna som biståndshandläg-
gare. Arbetsterapeuter-na Inga 
och Monica kommer att ta över 
bostadsanpassningen. Föränd-
ringen kommer att gälla på prov 
till årsskiftet, då en utvärdering 
ska göras för att bestämma om vi 
ska permanenta verksamheten i 
denna form.

Den 2 april genomfördes den 

första förhandlingen avseende 
arbetsbrist inom socialtjänsten. 
Detta är konsekvenser av de be-
sparingskrav som finns i budgeten 
för 2009.

Omsorgen om funktionshindra-
de
Behovet av boende och syssel-
sättning för funktionshindrade är 
akut. Vi försöker hitta lösningar!

kvalitetsarbete bedrivas både på hu-
vudmannanivå och på förskole- och 
skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa 
verksamhetens kvalitet och likvärdig-
het med utgångspunkt i skollag, läro-
plan och andra skolförfattningar. Hu-
vudmannen ska, som ytterst ansvarig 
för genomförandet av utbildningen, 
även se till att det finns förutsättningar 
att bedriva ett kvalitetsarbete på en-
hetsnivå. Älvsbyns kommun har ar-
betat fram underlag för systematiken 
genom tre rapporter som redovisas till 
huvudmannen. I arbetet med det sys-
tematiska kvalitetsarbetet ingår även 
att vidta åtgärder. Till exempel om 
det vid uppföljning, genom klagomål 
eller på annat sätt kommer fram att 
det finns brister i verksamheten, så ska 
huvudmannen se till att nödvändiga 
åtgärder vidtas.

Att utveckla verksamhetens kvalitet är 
ett ständigt pågående arbete, där en 
analys och bedömning av resultaten 
och måluppfyllelsen ligger till grund 
för beslut om åtgärder för förbättring. 
Arbetet kan liknas vid en cyklisk pro-
cess som innehåller fyra faser: uppfölj-
ning - analys och bedömning - plane-
ring - genomförande. Efter genomför-
andet fortsätter den cykliska processen 
med ny uppföljning för att få fram ett 
nytt nuläge. Utgångspunkten i alla fa-
ser är de nationella målen i skollagen 
och läroplanerna. Systematiken inne-
bär att se till att faserna bildar en fung-
erande helhet. Varje fas är beroende av 
den förra och påverkar den senare.

Förskolan
Under läsåret har ett försök gjorts vid 
några förskoleavdelningar vid tätor-
ten med ”Nuddisar”. Detta är ett IT-
baserat närvarosystem vid förskolorna, 
som dels underlättar administrationen 
kopplat till förskolan men också visar 
på aktuell beläggning vid respektive 
förskola och avdelning. Förslag om att 
införa ”Nuddisar” inom tätortens för-
skolor kommer att inkomma till Kom-
munstyrelsen (KS). 

Grundskolan
Svårigheterna med kompetensför-
sörjning inom främst grundskolan 

börjar märkas mer påtagligt, då gene-
rellt lärare med adekvat behörighet är 
svårrekryterat och särskilt lärare med 
vidareutbildning mot speciallärare el-
ler specialpedagog visar sig vara näst 
intill omöjligt. I ett liggande förslag 
hos Budgetberedningen (BuB) ställs 
förslag om att erbjuda tillsvidarean-
ställda lärare i kommunen möjlighet 
att kompetensutveckla sig mot spe-
cialistbehörigheterna. Detta förslag 
bör beaktas för att kunna säkerställa 
att kompetensen finns i kommunen i 
fortsättningen. Det tar idag 3 terminer 
att utbilda en specialist, vilket innebär 
att om förslaget beslutas kommer det 
att dröja till läsåret 17/18 innan kom-
petensen finns. 

Gymnasieskolan 
Nationell idrottsutbildning (NIU) 
gymnastik kommer att startas från och 
med höstterminen 2014 (HT-14), i 
dagsläget finns 5 intresserade elever 
till utbildningen. Certifiering för 
vård- och omsorgscollege (VoC) har 
godkänts i samverkanskommunerna, 
detta innebär att Älvsbyns kommun 
kommer att införa en lokal styrgrupp 
för vård- och omsorgscollege. Ansökan 
om certifiering för vård- och omsorg-
scollege är ett led i att kvalitetssäkra 
vårdutbildningar inom gymnasiet och 
vuxenutbildningen samt att också göra 

Stor och Linda Pira på Festival X i Älvsbyn.



Personal
Den nya enhetschefen till barn- 
och familjeenheten, Karin Lund-
berg-Bergstedt, började sin tjänst 
den 1 april. Tills vidare kommer 
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya 
lokaler för enheten söks för när-
varande och enheten kommer att 
lokaliseras utanför kommunhuset 
men i kommunens lokaler. Kom-
mande läsårs tjänsteplanering 
är påbörjad och kommunicerad 
med facken inom ramen för Fas 
05. I nuläget är det 1.5 åa av fast 
personal som inte är tjänsteplace-
rad till nästa läsår. Vidare kommer 
viss personal att få byta rektors-
område, detta beror på att den 
aktuella behörigheten behövs vid 
det nya tjänstestället.  

Lokalutredning
Lokalutredningen är presenterad 
för politikerna i kommunstyrel-
sen, Barn- och utbildningsnämn-
den samt för några av partierna. 
Mer underlag är begärt av politi-
ken så att ett fullständigt besluts-
underlag finns inför kommande 
politiska beslut. Förutom lokalfrå-
gor görs också en översyn av skol-
skjutsarna i syfte att undersöka 
möjligheterna till effektiviseringar 
och således också ekonomiska 
besparingar. I dagsläget uppgår 

kostnaderna för skolskjutsarna till 
c:a 4.4 mkr plus ökade kostnader 
i den ordinarie linjetrafiken till 
dryga 900 tkr, sammantaget utgår 
dessa kostnader nästan 5,4 mkr. 
per läsår. I dagsläget är det 158 
elever i kommunen som har skol-
skjuts.  

Budget
Eftersom det kan förväntas ett 
framtida ekonomiskt läge betyd-
ligt sämre än dagens, arbetar skol-
ledningen med olika besparings-
åtgärder utöver de en eventuell 
lokalöversyn kan ge. Här är det så-
ledes personella besparingar som 
ses över, dessa kommer att kom-
municeras mot såväl politiken 
som kommunens ledningsgrupp.

Projektgrupp ”Ny skola”
Kommunstyrelsen (KS) beslu-
tade att inrätta en projektgrupp 
som skall arbeta fram underlag 
för uppförandet av en ny skola. 
I gruppen ingår, på beslut av KS: 
Kommunalråd, ordförande i Barn- 
och utbildningsnämnden, oppo-
sitionens representant centerpar-
tiet, kommunchef, skolchef, rektor 
vid Lekenskolans rektorsområde, 
lärarfacken, skolledarna och kom-
munal. Projektgruppen har träf-
fats en gång och har ytterligare tre 
möten inplanerade till och med 
maj månad. Gruppen kommer att 
besöka Kråkbergsskolan i Sunder-
byn samt Luleå kommun för att ta 
del av deras projektarbete med 
nya skol- och förskolemiljöer. 
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Äldreomsorgen
Ny enhetschef inom Hälso-och sjuk-
vårdsteamet är Annelee Mikkelsson. 
Hon har vikarierat på tjänsten under 
våren och har tillträtt den 1 maj 2014. 
Ny enhetschef till den nya enheten på 
Nyberga, Gullvivans korttidsverksam-
het och särskilt boende är rekryterad, 
hon heter Katarina Ekström. Katarina 
är idag ansvarig chef över korttidsverk-
samheten i Bodens kommun, hon till-
träder tjänsten den 1 september 2014.

Inflyttning till kortidsverksamheten på 
den nya enheten Gullvivan påbörjas 
den 26 maj 2014, vilket innebär att 
kön till särskilt boende minskar med 
8 personer. Personalen startar upp den 
19 maj 2014 med planering och team-
samverkan. De 6 särskilda boendeplat-
serna på Gullvivan kommer att starta 
upp under september månad.

Vid Arbete- och omsorgsutskottets 
senaste möte fick socialchefen i upp-
drag att ta fram en handlingsplan med 

www.alvsbyn.se
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beskrivningar på rutinärenden och 
telefonnummer dit ansvarig politiker 
kan vända sig till under sin jourtid. 
Förslag till handlingsplan kommer att 
presenteras på Arbete- och omsorgs-
utskottets sammanträde den 11 juni 
2014. Vidare har skolchef och social-
chef träffat enhetschefen för Barn- och 
familjeenheten samt enhetschefen för 
Arbete- och integration för att diskute-
ra behovet av en socialjour. Gruppens 
bedömning är att det inte finns något 
behov av att starta upp en bemannad 
socialjour med personal i Älvsbyn i 
dagsläget, främst för att antalet ären-
den inte är i den omfattningen att det 
kan anses som behövligt för att starta 
en socialjour. 

Ensamkommande 
flyktingungdomar 
Ett samarbete med Sparbanken Nord 
och arbetsförmedlingen kommer att 
starta upp under våren riktat till en-
samkommande ungdomar i Älvsbyn. 

Redaktör: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström

KNUFF (Karriärplanering och Nät-
verk för Unga) har drivits av Sparban-
ken Nord sedan 2005. Under åren har 
över 100 personer gått programmet. 
Inför programmet 2014/2015 kom-
mer programmet att utökas och även 
rikta sig till unga (18-25 år) nyanlända 
i Piteå och Älvsbyns kommuner. Syftet 
med detta program är att vi som bor 
i den norra regionen ska ha möjlighet 
att forma vår egen framtid, genom kar-
riär och familj, vänner och gemenskap. 
Den unge väljer själv att söka till pro-
grammet där de ger en beskrivning av 
sig själv, sina framtidstankar samt var-
för de söker till KNUFF-programmet. 
Efter intervjuer väljs deltagare ut till 
programmet där de får tillgång till en 
egen mentor, hjälp att skapa sig ett eget 
nätverk och stöd till att lägga upp sin 
körkortsutbildning. Programmet kom-
mer att pågå under tiden 2014-06-13 
– 2016-01-31. 

utbildnigen mer attraktiv för sökan-
den. Kvalitetssäkringen ligger främst 
i att flera aktörer är inblandade i ar-
betet med certifieringen, samverkans-
kommunerna, landstinget och Luleå 
tekniska universitet (LTU). För Vård- 
och omsorgsprogrammet påvisas dock 
dyster statistik med endast en antagen 
elev HT-14, vilket också innebär att 

ett 0-intag bör göras på programmet. 
Estetiska programmet har inga sökan-
den, varför 0-intag också kommer att 
göras där. Sammantaget är 33 elever 
antagna i 1:a hand till HT-14. 

Barn- och familjeenheten (BoF)
Älvsbyns kommun har fastställt att ar-
betet med unga ska genomföras enligt 

riktlinjerna för Norrbus. Detta inne-
bär att arbetet med att kartläggning 
och stödåtgärder är gemensamt, då det 
gäller arbetet med unga som riskerar 
någon form av utanförskap eller annat 
som kan påverka den sociala utveck-
lingen för den unge.


