
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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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
Personalförsörjning för en ny gruva år 
2020 - I februari påbörjades en utred-
ning i syfte att ta fram ett beslutstöd 
för vår framtida personalförsörjning. 
Inom utredningen har intervjuer ge-
nomförts med Boliden, Vidsel Test 

Range, Älvsbyhus, Polarbröd, Bröder-
na Öhman, Arctic Falls och Älvsbyns 
kommun. Dessutom har en presenta-
tion om vårt arbete med den planerade 
gruvan genomförts i Arvidsjaurs kom-
munstyrelse, allt i samråd med kom-
munalrådet Helena Öhlund.
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Lavergruvan jämförs med Aitikgruvans dagbrott i Gällivare.

Resecentrum - Ett samarbetsavtal för 
ett nytt resecentrum har tagits fram av 
parterna, Länstrafiken, Trafikverket, 
Nilssons Bygg samt Älvsbyns kom-
mun. Under mars månad har träffar 
genomförts med Länsstyrelsen om 
möjligheterna till investeringsstöd. 
Under april månad genomförs nästa 
projektmöte med uppföljning av de-
taljplanen.

Landsbygdsutveckling - Inom kom-
munens verksamhet pågår två olika 
projekt med fokus på landsbygdsut-
veckling. Dels har vi projektet Krea-
tiva byar som arbetar med en modell 
för byautveckling. Vi medverkar även i 
ett projekt tillsammans med de övriga 
kommunerna i femkanten. Det pro-
jektet arbetar med bland annat bred-
bandsutbyggnad och e-handel.    

Personal
Systemstöd/systemförvaltning Personec - 
Dialog är genomförd med Piteå kom-
mun om att minska behovet av system-
förvaltning. Målet är att under 2014 

Det krävs stora fordon för att en gruva ska kunna rulla på.



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          
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Övergripande 
Revideringen av den informations- 
och kommunikationsteknikplan (IKT-
plan) som beslutats pågår inom hela 
skolans verksamheter. Revideringarna 
består i att presentera en tidsplan på 
hur införande av alternativa lärverktyg 
ska ske, samt prioriteringsordning för 
verksamheterna. Utgångsläget är 1:1 
i grundskolans senare år som bör bli 
först ut med denna lösning. Utbild-
ningsdelen för projektet med entrepre-
nörskap i skolan blir klart under maj 
månad, då den övergripande målsätt-
ningen med hur entreprenörskap ska 
bli en tydlig och naturlig del i kom-
munens undervisning kommer att 
presenteras. Utbildningssatsningen har 

Barn- och fritid informerar

varit möjlig på grund av ett statsbidrag 
vi erhållit från skolverket. 

Förskolan
De prover som tagits i golvet på Park-
avdelningens lokaler vid Pärlans för-
skola, före detta Bäckskolan, har visat 
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inte behövs utan endast en ytfräsning. 
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na för att kunna bedriva förskolverk-
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stå klara till höstterminens start. 

Grundskolan
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seras dagligen nya teser om hur skolan 
i Sverige ska bli bättre. Just nu debat-

teras hur vi lär våra elever strategier för 
matematik. Här menar man att de nya 
räknemetoderna är så komplicerade att 
föräldrar inte klarar av att hjälpa sina 
barn med matematik. I Älvsbyn har 
under läsåret matematiklyftet pågått i 
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tematik begripligt för alla. För att sä-
kerställa en fortsatt positiv utveckling 
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fortsatt stöd för matematikutveckling 
under nästa läsår gjorts. 

Gymnasieskolan 
Förslag om uppstart av Bygg- och an-
läggningsprogrammet vid gymnasie-
skolan ligger som ärende i KS. Försla-
get bygger på att progamet ska finnas 

revidera nuvarande avtal med Piteå 
och därmed minska tjänsteköpet för 
systemförvaltning med upp till 25 %.

Ekonomi
Inköpsfunktionen - Upphandlings- och 
inköpsfunktionen är etablerad på eko-
nomiavdelningen.

Kansli
Digitalisering Politisk administration 
- Digitaliseringen av den politiska ad-
ministrationen fortsätter. Fullmäktiges 

sammanträde 2014-02-17 var det sista 
där möteshandlingarna distribuerades 
både via papper och digitalt. Från och 
med nästa möte distribueras hand-
lingarna endast digitalt (ersättarna får 
papper). Efter uppdatering av systemet 
kommer även nämndernas dokumen-
tation att hanteras digitalt.

IT
Migrering från Novell till Microsoft - 
Migreringen av socialtjänsten är slut-

förd. Nu återstår skolan och bolagen. 
Planering tillsammans med skolan för 
att migrera skolmiljön är genomförd. 
Den migreringen har en intim kopp-
ling till skolans plan för informations- 
och kommunikationsteknik (IKT).



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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Äldreomsorg
Sedan mitten av februari är social-
tjänsten med i ett samverkansprojekt, 
Testbädd personcentrerad närsjuk-
vård, mellan Norrbottens läns lands-
ting (projektägare), Luleå tekniska 
universitet, Näringsliv samt Älvs-
byns och Arvidsjaurs kommuner. 
 Bakgrunden är att det finns en utta-
lad efterfrågan från vård, omsorg, aka-
demi och näringsliv av innovations-
platser, testmiljöer och mötesplatser. 
En medveten kraftsamling ska göras 
för att förstärka tryggheten för våra 
mest sjuka äldre. Att tillgodose den 
äldres behov av trygghet, delaktighet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet 
i vård och omsorg kräver nya lösningar 
som säkrar den äldres rätt till specia-
list- och sammanhållen vård oavsett 
bostadsort. Projektet avser att binda 
samman kommunal- och landstings-
driven vård och omsorg på ett relevant 
sätt.
 Projektet är ett resultat av en för-
studie genomförd under perioden 
november 2012 till april 2013 och är 
finansierat av VINNOVA.  Förstudien 
visar att det finns behov av en testbädd 
i regionen där man kan utveckla, testa 
och utvärdera lösningar som sedan kan 
implementeras på bred front inom alla 
kommande fem närsjukvårdsområden. 
Projektet är treårigt och har beviljats 
finansiering på 2 miljoner för år 1. I 
projektplanen finns budget för samt-
liga 3 år, totalt 7,2 miljoner.
Projektet utgår från att personen finns 
i hemmiljön, det är där den volymmäs-
sigt största hälso- och sjukvårdsinsatsen 
sker. Den person som bor hemma be-
höver ibland specialistsjukvård, ibland 
vistas personen på korttidsboende för 
att sedan komma tillbaka till hemmet 
eller till ett särskilt boende. Testbädden 
bygger på en lokal/regional lösning, 
men har en nationell förankring. Test-
bädden fokuserar på behoven hos äldre 
och multisjuka.
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Efter avslutat projekt ska det finnas:

•	 En	etablerad,	välkänd	och	fungeran-
de testbädd som byg-

 ger på vetenskapliga teorier kring 
personcentrerad vård.

•	 Vård-	och	omsorgsgivare,	näringsliv,	
akademi, samhälle, 

 brukare och personal samverkar i en 
tydlig struktur och 

 stärker vård och omsorg som till-
växtområde.

•	 Utifrån	faktiska	behov	och	intressen	
hos patient och 

 vårdgivare har kreativa arbetsplatser 
skapats för utveckling 

 och test av arbetsmetoder, processer, 
produkter och 

 tjänster i samverkan med vård- och 
omsorgsgivare och 

 näringslivsaktörer.

•	 En	 ökad	 samverkan	 med	 andra	
branscher och nätverk.

Arbete och integration
Just nu pågår ett projekt som syftar till 
att fungera integrationsfrämjande och 
individsstärkande för personer i Älvs-
byns kommun. Projektet kommer att 
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drivas fram tills i september/oktober 
2014. Målgruppen är främst nyan-
lända personer, men är i praktiken till-
gängligt för alla. Grundtanken bakom 
projektet är att genom kunskapsbyg-
gande i studiecirkelform ge personer 
praktisk och teoretisk kunskap kring 
boendet såsom skyldigheter, rättighe-
ter och skötsel av bostaden. En film 
har också spelats in i syfte att fungera 
som ett tydligt hjälpmedel under ut-
bildningen. Boskolan har idag haft ett 
40-tal deltagare och projektet har fått 
en del massmedial uppmärksamhet. 
 Enheten för Arbete och Integration 
och Älvsbyns Fastigheter har också ar-
betat aktivt för att utveckla samarbetet 
parallellt med projektet. Förhoppning-
en med dessa insatser är att öka indi-
vidernas möjligheter på den reguljära 
bostadsmarknaden, minska slitaget i 
lägenheter och självklart verka för att 
Älvsbyn ur boendesynpunkt är en att-
raktiv kommun där en god medbor-
garservice tillhandahålls. Aktörer inom 
detta projekt är Älvsbyns kommun, 
Älvsbyns Fastigheter och ABF Norr 
Älvsbyn. Migrationsverket och Hyres-
gästföreningen har också medverkat i 
projektets styrgrupp.

i det ordinarie programutbudet från 
och med höstterminen 2015 med 16 
utbildningsplatser årligen. Uppstart av 
BA programmet är en viktig utveck-
ling av vår gymnasieskola då en stor 
efterfrågan finns. 

Barn- och familjeenheten (BoF)
Det är noterbart att antalet placeringar 
vid familjehem och HVB-hem har 
ökat. Detta framgår vid genomlysning 
av enhetens kostnader samt uppfölj-
ning av det ekonomiska utfallet. Pla-

ceringarna kopplas till viss del till en-
heten för ensamkommande flykting-
barn som av någon anledning avbryter 
placeringen vid BROS. Detta innebär 
mycket arbete för BoF enheten som 
då är skyldiga att söka ny placering för 
dessa barn.


