
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 
Företagsutveckling - Inom nyföretagande 
så har vi startat upp orienteringskurser 
på kvällstid. Dessutom har vi genomfört 
informationsinsatser till utrikesfödda i 
samverkan med föreningen Mutcho. I 
december kommer vi att starta upp en 
serie utbildningar på kvällstid. Där är 
målgruppen etablerade företagsledare 
som vill utveckla sina företag.

Turism - Vid den ökade digitaliseringen 
av turistinformationen har vi frigjort 
resurser till marknadsföring och desti-
nationsutveckling av turismen i kom-
munen. Intervjuer är genomförda med 
turitföretagare. Med det som underlag 
har möten genomförts i syfte att identi-
fiera vår modell för destinationsutveck-
ling tillsammans med turistföretagare, 
Luleå Tekniska Universitet och länets 
turistorganisation Swedish Lapland. 
Nästa steg är att samordna aktiviteterna 
med köpmannaföreningens utveckling 
av handeln. Modellen bygger på att 
skapa en enhetlig destinationsutveckling 
för vår kommun.

Miljö/Bygg/Räddning 
Tillsyn - Det har blivit en liten eftersläp-
ning på tillsynssidan på grund av en 
ovanligt stor ärendebelastning under 
hösten. Vi räknar dock med att hinna 
med de högst prioriterade objekten.

Trafik - Åtgärdsvalsstudie för Storgatan-
Nyvägen är påbörjad och ett åtgärdsför-
slag håller på att sammanställas av Tra-
fikverket som avser att rusta upp gatan, 
under förutsättning att en överenskom-
melse kan träffas där kommunen övertar 
huvudmannaskapet. Vikten av att arbeta 
med kringmiljöerna lyftes av deltagarna 
i studien där man vill se en utveckling 
av Konradsparken, till en mötesplats 
för ungdomar och ge en positiv entré 
till Älvsbyn för resenärer som kommer 
till Älvsbyn. Skyltprogram, belysnings-
program och gestaltningsprogram lyftes 
liksom vikten av att hela området blir 
tillgängligt för alla i samhället.
Arbete med övergripande trafikstrategi 
för Älvsbyn har påbörjats och kommer 
att ingå i den fördjupande översiktspla-
nen för centrum.

Bygglov - Sex ansökningar om bygglov 
för nya enbostadshus har inkommit 
under året. Ansökningar om bygglov 
för några industrilokaler har behandlats 
under året, liksom bygglov för ett par 
större garagebyggnader. Bygglovverk-
samheten har återhämtat sig rejält jäm-
fört med hur det såg ut under våren. 

Kostfunktionen 
Under höstlovet var det Parkskolans 
matsals ”tur” att få sig en uppfräschning 
genom målning, tapetsering och nya 
gardiner mm. Efter det kan vi vara stolta 
och nöjda över samtliga skolmatsalar i 
kommunen. Mindre arbeten är utförda 
i alla utom i Korsträsk, men skicket där 
bedöms inte som dåligt. Utöver att det 
är fint i våra matsalar är även tanken 
att vi ska bli bättre på att informera om 
den mat vi serverar, t ex vilka produkter 
som är närproducerade eller ekologiska, 
ursprung på produkter osv. Intresset för 
den här typen av frågor är stort idag och 
det diskuteras både i skolan och hemma.

Till nyår blir det flytt av Älvans förskola 
in på den färdigställda femte avdelning-
en på Pärlans förskola. Ytterligare en 
avdelning ska då tillhandahållas frukost, 
lunch och mellanmål. Tiden i köket 
kommer dock inte att utökas, då syssel-
sättningsgraden är anpassad, och för-
handlad, för en förskola med 4-5 avdel-
ningar. Timmersvansen är den förskola 

som tillagar maten till Pärlan och flytten 
innebär förstås förbättrad logistik.

En intensiv period inleds nu under no-
vember med kostombudsträffar (SÄBO) 
och matråd på de större skolenheterna. 
Planen är att ha genomfört kostråden 
innan jul.

Kommunledningskontoret 
Lönerevision - Inriktningen för årets 
löneöversyn är föredragen på Perso-
nalutskottet (PU) och överläggningar 
med facken pågår. Målet är att ny lön 
ska kunna utbetalas i april månad.

Uppföljning - Arbetet med DÅR augusti 
är slutfört.

Budget - Förberedelser inför arbetet med 
detaljbudget 2015 pågår.

Valår - Val 2014 är genomfört och det 
pågår en del efterarbeten samt planering 
inför den kommande mandatperioden.

Migrering från Novell till Microsoft - 
Migreringens fas ett och två är genom-
förd, d.v.s. socialtjänsten, administratio-
nen och bolagen är migrerade. Fas tre, 
som omfattar skolan, inleds i januari. 
Planering pågår.

Verksamhetsutveckling - Utredningen 
angående Lokalvården i kommunen är 
inne i sitt slutskede. Utredningen om 
nyttjandet av leasingbilar har levererat 
en slutrapport med förslag på åtgärder.

Nyföretagareutbildning hålls för att uppfylla målet om fler nystartade företag 
i Älvsbyns kommun. Foto: Robin Nilsson.



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
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Inom förskolan skapas förutsättningar för barnens utveckling och lärande. Foto: Marcel Köppe.

Fritid & kultur 
Ungdomsting 2014 - Måndag 20 okto-
ber 2014 hölls ungdomsting på folkhög-
skolan. Förmiddagen årskurs 6-9 och 
eftermiddagen gymnasiet.

Frågor som årskurs 6-9 från Älvåkrasko-
lan och Vidsels skola ville avhandla var: 

• Mer städning på Älvåkraskolan och 
sporthallens omklädningsrum.

• Förbättra skolmaten med små medel.

• Nya datorer till Älvåkraskolan och 
Vidsels skola.

• Hörlurar och datormusar till Vidsel.

• Nya klassrumsmöbler till Vidsel.

• USB minnen till elever.
• Gymnasiet ville avhandla följande:
• Belysning på gångvägar hela natten.
• Belysning till upp till Älvsby Ryttar-

förening.
• Låna/hyra sporthallar under loven.
• Lokalproducerad skolmat.

• Besparingsförslaget på skidlinjen.

• Dokumentationen av tinget i text och 
bild är under utarbetande.

Noterbart är att eleverna som deltog 
tyckte att det var tråkigt att så få poli-
tiker var närvarande under 2014 års 
ungdomsting.
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Skolövergripande 
Vetenskapsrådet genomför under 2014 
ett projekt för att kartlägga befintlig 
utbildningsvetenskaplig forskning. Det 
sker på uppdrag av regeringen och ska 
resultera i validerade kartläggningar av 
svenska och internationella forsknings-
resultat med relevans för skolväsendet. 
Resultat presenteras i januari 2015 och 
kommer att utgöra underlag för etable-
randet av ett skolforskningsinstitut, som 
ett led i att stärka den svenska skolan i 
ett internationellt perspektiv.

Arbetsmiljöverket följer upp sin inspek-
tion i Älvsbyns kommun under oktober. 
Inspektionen är ett led i arbetsmiljö-
verkets nationella inspektionsaktivitet 
Skolan 2013-2016. Fokus på denna 
inspektion har legat på rutiner kring 
systematiskt arbetsmiljöarbete och skol-
ledarnas arbetsmiljö.

Förskolan 
Kärnan i förskolans pedagogiska upp-
drag är att den ska ge alla barn de förut-
sättningar de behöver senare i livet. När 
inte lärandet ges tillräckligt utrymme 
i den dagliga verksamheten kan det 
få konsekvenser för barnen i deras 
framtida skolgång. Vid förskolorna i 
Älvsbyns kommun finns en medveten-
het kring betydelsen av att bilda en 
balanserad helhet kring omsorg, fostran 
och lärande. En viktig prioritering är 
att finna harmoni och samspel mellan 

de yngre barnens behov av omsorg före 
alla barns behov av utveckling och lä-
rande. Förskolorna i Älvsbyns kommun 
arbetar tydligt och målmedvetet mot 
det kompetenta barnet och att skapa 
förutsättningar för barnets utveckling 
och lärande. En viktig del är också att 
arbeta med de icke metakognitiva kom-
petenserna hos barn, här i ligger social 
interaktion som en tydlig del.

Grundskolan 
Samarbetet med SPSM (Specialpeda-
gogiska myndigheten) fortgår. Detta är 
en viktig satsning där pedagoger från 
alla skolenheter genomför en utbildning 
riktat mot hur vi ska arbeta med barn 
som har olika typer av neuropsykiatriska 
tillstånd, en utbildning som i dagens 
skola är viktig då bemötande av barn 
och elever med dessa diagnoser har 
behov som skall tillgodoses.

Gymnasieskolan 
En översyn genomförs av rektor vid 
gymnasieskolan vad gäller program-
utbudet samt delar av inriktningar på 
programnivå. Utbildningsutbudet vid 
gymnasieskolan skall vara anpassat dels 
till elevernas behov, men skall också ta 
utgångspunkt i vilket behov det omgi-
vande samhället har. Förslag på utbild-
ningsutbud kommer att kommuniceras 
med BFU under början av vårterminen, 
för att kunna beslutas inför nästkom-
mande års utbildningskatalog.

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!



Arbete och integration 
Gemensam webbutbildning i Våld mot 
nära har genomförts tillsammans med 
Barn- och familjeenheten. Vidare pågår 
ytterligare en webbutbildning inom 
föräldrastöd mellan Barn- och familje-
enheten och Missbruksenheten.

Under året har en inventering genom-
förts på området psykisk ohälsa, inskick-
at till Socialstyrelsen för bedömning 
som kan resultera i prestationsmedel 
för satsningar på området. Syftet med 
överenskommelsen är att åstadkomma 
förbättringar för de målgrupper och 
områden som omfattas av överenskom-
melsen. Arbetet utgår från följande 
övergripande målsättningar:

• En jämlik, kunskapsbaserad, säker och 
tillgänglig vård och omsorg av god 
kvalitet

• Tillgång till arbete och sysselsättning

• Möjlighet till delaktighet och infly-
tande

Kommuner har möjlighet att uppfylla 
två grundkrav och två prestationsmål. 
Prestationsmålen kan ligga till grund för 
prestationsmedel, förutsatt att grund-
kraven och målen uppfyllts.

Grundkrav 1 – Beslut om samverkansö-
verenskommelse mellan kommuner och 
landsting. Älvsbyn (politiken) fattade 
beslut om att ingå i denna överenskom-
melse 2013-11-01.
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Grundkrav 2 – Webbaserad informa-
tion. Arbete och integration har lagt till 
denna information på kommunens hemsi-
da. Se individ och Familj – Psykisk hälsa.

Prestationsmål 1 – Genomföra en 
inventering av personer med psykisk 
funktionsnedsättning i enlighet med 
Socialstyrelsens verktyg, samt göra en 
analys och upprätta en handlingsplan 
för fortsatt arbete. Arbete och integration 
har arbetat med detta under perioden maj 
– oktober 2014.

Tillsammans med Piteå, Arvidsjaur och 
Skellefteå har en gemensam förstudie 
genomförts, KOFA. Arbetet har finan-
sierats av medel från Europeiska social-
fonden (ESF). Grunden till förstudien 
är att:

• Kartlägga och analysera hur grupperna 
med funktionsnedsättning och med 
utländsk bakgrund ser ut när det 
gäller kompetens och i förhållande till 
arbetsmarknaden

• Undersöka intresset av att bygga ett 
partnerskap i regionen för fortsatt 
samverkan i genomförandeprojekt för 
målgrupperna

Förstudien är klar och inskickad för 
bedömning hos ESF. Vidare planeras 
en workshop kring en eventuell ansökan 
om genomförandeprojekt att hållas i 
mitten av januari 2015.

Äldreomsorg 
All personal inom äldreomsorgen ge-
nomför för till fället en webbutbildning 
i social dokumentation. Till årsskiftet 
har samtlig personal genomgått utbild-
ningen. Responsen från personalen har 
varit positiv.

Boende för ensamkommande ung-
domar 
Mottagandet av ensamkommande ung-
domar utvecklas. Från och med 2014-
01-01 har lagstiftningen som reglerar 
kommuners mottagande förändrats. För 
Älvsbyns del innebär detta att vi kom-
mer att tillhandahålla sex asylplatser, 
mot tidigare tre platser. Antalet asyl-
platser räknas ut i relation till antalet 
kommuninnevånare. Vidare så växer 
18+ verksamheten, detta sammantaget 
innebär ett behov av personalrekrytering 
med ca 3-4 tjänster. Dessa föränd-
ringar är kostnadsneutrala för kom-
munen.

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

       www.alvsbyn.se

Pimpelfiske på Piteälven

Sida 2 av 2

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

       www.alvsbyn.se

Pimpelfiske på Piteälven

Sida 2 av 2

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

       www.alvsbyn.se

Pimpelfiske på Piteälven

Sida 2 av 2 www.alvsbyn.se

Redaktör: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström


