
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!
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Näringslivsutveckling och etablering
Etableringar - Boliden har genomfört 
en information i anslutning till kom-
munens företagarfrukost. Affärschef 
Peter Rickardsson informerade om 
läget för tillståndsprocesserna och hur 
Boliden ser på upphandling av lokala 
företag. Dessutom har Länsstyrelsen 
yttrat sig i Bolidens ansökan om 
bearbetningskoncession som finns 
inlämnad till Bergstaten. Det är många 
yttranden, men det är Bergmästaren hos 
Bergstaten som är domare i frågan. Som 
läget ser ut idag kommer Bergmästaren 
troligtvis att skicka ärendet vidare till 
regeringen då det finns riksintressen som 
står mot varandra. 

Affärsturism - samverkan i försvarsfrågor 
i Norrbotten, RSF, regionalt sam-
verkansforum, har genomfört möten 
med kommuner om RFN:s verksamhet 
och dess betydelse för besöksnäringen. 
Nya möten genomförs med Jokkmokks 
kommun med anledning av deras 
politiska inlägg vad gäller RFN:s utökade 
skjutområde. 

Samhällsbyggnad
GIS - WebGIS 2.0 är nu levererat till 
kommunerna i Luleåregionen och 
acceptanstester av systemet kommer att 
genomföras av några nyckelanvändare 
efter påsk när installationer hos alla 
kommuner är genomförda och systemet 
är igång i respektive kommun. Älvsbyn 
kommer att ha tillgång till tjänster 

inom geodatasamverkan inklusive 
fastighetsregister och lantmäteriets 
data samt till egna kartverk och kartor 
kommer även att kunna tillgängliggöras på 
hemsidan.

Samverkansprojekt - arbete med SARETS, 
samverkan regional trafikstrategi pågår 
och är ett samverkansprojekt med Kalix, 
Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn samt 
Trafikverket, Kollektivtrafikmyndigheten, 
Länstrafiken, Luleå Airport och Kalix 
hamn. Slutprodukten kommer att vara 
ett förslag till regional trafikstrategi som 
kommunerna gemensamt antar. Förslaget 
ska presenteras i slutet av året.

Borgmästaravtalet - Miljö- och 
byggkontoret arbetar med uppföljning av 
åtgärdsplanen som beslutades i samband 
med att borgmästaravtalet tecknades 
tillsammans med Älvsbyns Fastigheter 
AB och Älvsbyns Energi AB. Vissa 
åtgärder kommer att behöva lyftas till 
budgetberedningen för finansiering om de 
ska kunna genomföras. Åtgärdsplanen är 
en del av Älvsbyns energiplan och ett led 
i att göra Älvsbyns kommun mer hållbar 
inom energi- och klimatområdet. Många 
aktiviteter pågår redan i den löpande 
verksamheten men några åtgärder kräver 
en mer tydlig politisk styrning för att 
komma till stånd.

På gång
Vindkraftpark i närheten av Asplövberg - 
tidigt samråd ska hållas i maj.
En utredning av säkra busshållplatser 

för skolskjuts i byarna tillsammans 
med skolan pågår. Samarbetsavtal med 
Trafikverket rörande upprustning av 
Storgatan är tecknat.

Kommunledningskontoret

Personal 

Chefshandbok – en digital handbok för 
chefer är under framtagande. Syftet med 
Chefshandboken är att samla lagar, avtal, 
policy, styrdokument, blanketter m.m. 
inom personal- och ekonomiområdet, 
för att underlätta för chefer och stärka 
dem i sitt beslutsfattande. Beräknas vara 
klart under andra kvartalet. Arbetet med 
arbetsvärderingen är påbörjat, just nu 
genomförs datainsam ling via intervjuer. 
Arbetet beräknas klart i början av maj.

Ekonomi - arbetet med årsbokslut är klart. 
Under mars månad har ekonomisystemet 
uppdaterats, är delvis i drift sedan 2015-
03-26. Vissa inkörningsproblem kvarstår. 

IT - Migrering från Novell till Microsoft, 
möten med samtliga skolenheter 
genomförd, detaljplanering för 
migreringsarbetet pågår. Syftet med 
migreringen är att skapa förutsättningar 
för framtidens IT-miljö i skolan. Arbetet 
beräknas klart innan sommaren

Kansli - planering för att digitalisera 
hanteringen av mötesdokument för Barn- 
och fritidsutskottet pågår. Beräknas klart 
innan sommaren.

Informatör
Vår informatör Peter Lundberg är sjuk-
skriven och väntas åter den 17 augusti.
Under tiden kommer informatörens 
ansvarsområde att fördelas enligt:

Information, intern och extern:
-Älvsbybladet och infobrev
Ansvarig kontaktperson: Ulrica Hamsch

Marknadsföring
-Annonser och profilprodukter
Ansvarig kontaktperson: Sofia Sund

Kontaktuppgifter finns på hemsidan 
under näringslivskontoret. Ulrica och 
Sofia kommer att koordinera de flesta 
funktionerna till externa resurser.

TV-kocken Tariq Taylor lagade mat i 
Storforsens naturreservat under våren.



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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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
Hösten 2014 togs beslut att genomföra en 
tidsmätning i alla hemtjänstgrupper samt 
Nattpatrullen med syfte att kvalitetsäkra 
verksamheten ur perspektiven:
Brukare – får brukarna insatserna enligt 
beslut? Hur stor del av de beslutade 
timmarna utförs?
Arbetsmiljö – har vi en struktur och 
logistik som gör att vi kan arbeta utan 
stress och gör saker vid rätt tidpunkt?
Ekonomi – nyttjar vi våra resurser på bästa 
sätt? D v s hur mycket tid använder vi 
till brukarna respektive till kringtid. Är 
kvoterna i dagens resursfördelningsmodell 
rimliga i förhållande till brukartid?

Under veckorna 47-48 2014 
genomfördes tidsmätningen. Resultaten 
av tidmätningen visade att 53 % av 
personaltid är brukartid och 47 % är 
kring tid där största poster är rapport/
planering, restid och resurstid. I snitt 
ligger effektiviteten i landet mellan 
50 – 65 %. För att uppnå en god 
kvalité, arbetsmiljö och godtagbar 
resursanvändning bör 75 % av den 
tillgängliga arbetstiden utföras hemma hos 
brukaren.

I en workshop med chefer som 
genomfördes under februari 2015 togs 
beslut att det långsiktiga målet är att höja 
effektiviteten till 70 %. Efter analys av 
resultaten av tidmätningen identifierades 
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följande utvecklingsområden för att öka 
effektiviteten:
• Restid.
• Rapporttid.
• Planering.
• Flexibilitet.

Träffpunkt
Vid nio tillfällen under våren med start 
den 24/3 kommer vi att genomföra 
en träffpunkt för äldre personer i 
dagverksamhetens lokaler på Fluxen. 
Träffpunkten är öppen för alla ålders- 
och förtidspensionärer. Målsättningen 
är att skapa en samlingspunkt med olika 
aktiviteter och att ge förutsättning må bra 
och få en trevlig samvaro. Verksamheten 
är på prov under våren för att utvärdera 
behovet. Vid den första träffen den 24/3 
kom 37 deltagare och tillfället efteråt så 
var deltagandet uppe i 48 personer!

Förebyggande hembesök
Alla medborgare i Älvsbyns kommun 
som fyllt 80, 85 eller 90 år, vilka inte 
har insatser från hemtjänsten eller har 
begränsad insats i form av trygghetslarm 
och eller matdistribution, har erbjudits ett 
förebyggande hembesök.  
Syftet med förebyggande hembesök är att 
stödja kvarboende i det egna hemmet, att 

förebygga risker och ohälsa, skapa trygghet 
genom att informera om vilka insatser som 
kommunen kan erbjuda samt förmedla 
kontakt till berörd instans (sjuksköterska, 
arbetsterapeut, biståndshandläggare m.fl.) 
vid behov och om privatpersonen ger 
sitt samtycke. Samtalet med personen 
berör teman som kost, motion, social 
gemenskap och meningsfullhet. 

Omsorgen om funktionshindrade
Antalet personer med neuropsykiatriska 
funktionshinder och beslut om daglig 
verksamhet ökar kontinuerligt. Enbart 
under senaste månaden har fem personer 
tillkommit. Det är unga personer med 
många specifika problem, det är personer 
som är i behov av hjälp med struktur 
i vardagen för att få dagen att fungera. 
Detta ökar kraven på innehållet i den 
dagliga verksamheten samt ett behov av 
förändrade/andra lokaler.

vid SM i Stockholm under maj månad. 
Eleverna Valeria och Augustin med UF 
företaget Shower Care vann i klassen 
hantverk. Bygg och anläggningsprogramet 
kommer inte att starta till hösten. 
Anledningen till att programmet inte 
uppstartas från och med höstterminen 
2015 är att behörig lärare inte kunnat 
rekryteras på grund av få sökande. 
Programmet kommer att finnas kvar 
i gymnasieskolans programutbud 
inför höstterminen 2016. Under året 
kommer rekrytering av behörig lärare 
att intensifieras för att säkerställa 
programstart. 

Barn- och familjeenheten
Tillgången till familjehem är oroväckande 
låg. BoF har annonserat i olika typer 
av media för att söka intresserade 
familjer dock utan större framgång. 
Familjehemsalternativet är i de flesta 
fall ett mycket bra alternativ för en 
ungdom som behöver en förändring i sin 
hemsituation. Altenativen till familjehem 
är olika typer av institutionsboenden vilka 
för kommunen är oerhört kostsamma och 
inte alltid kvalitativt bättre i förhållande 
till av just kost naderna är. 

Fritid & Kultur
Sommaraktiviteter 2015 i samverkan med 
ABF och SMÄKK:
Torsdagkvällar i juli är det allsång i 
Lomtjärnsparken.
Måndagar och torsdagar i juli är det musik 
utanför Turklövern.
Måndagar i juli är det babysång på 
biblioteket.
Midsommarfirande kl. 11 – 14 i 
Lomtjärnsparken.
Musik under matfestivalen 27/6 mellan kl. 
11- 24 i Lomtjärnsparken.

Skolövergripande
Två stora upphandlingar pågår 
inom skolan, skolskjuts och 
skolläkarupphandling vilka båda 
ska vara klara och genomförda 
inför höstterminsstart 2015. Inför 
upphandlingen läggs förslag på 
revideringar i riktlinjerna för skolskjuts 
fram för politiskt beslut. Den 
lokalutredning som genomförts inom 
grundskolan är klar och presenters för 
kommunstyrelsen i april. Utredningen 
påvisar att grundskolan har stora 
”överytor” i Korsträsk, Vistträsk och 
Vidsel men även vid enheterna Knut 
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Lundmarkskolan och Älvåkraskolan finns 
”överytor” i förhållande till ett nationellt 
fastställt tal. 

Förskolan
Förskolecheferna har av BFU fått uppdrag 
att se över nu gällande resursfördelning 
i förskolan, i uppdraget inryms även att 
undersöka möjligheterna om uppstart 
av en ”förberedelse avdelning” inom 
förskolan. Syftet är att kvalitativt 
förbättra mottagandet av barn med 
annan nationalitet i förskolan vilket 
i förlängningen ger en trygg ingång i 
förskolan. 

Grundskolan
Linus Sköld, rektor vid Älvåkraskolan 
kommer under tiden september 
2015 – april -2016 tjänstgöra som 
riksdagsledamot vilket innebär 
vissa förändringar inom skolans 
ledningsorganisation. 

Gymnasieskolan
UF företagandet vid Älvsbyns 
gymnasieskola fortsätter att skörda 
framgångar. Vid UF mässa i Gällivare 
vann ett av gymnasieskolans UF företag 
och ska därmed representera UF företag 

Trevlig valborg!


