
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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Kommunövergripande

Personal
Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) 
- arbetet med att tydliggöra och formali-
sera det Systematiska Arbetsmiljöarbetet 
i hela kommunen pågår. Beräknas klart 
i januari.

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 i januari.

Arbetsvärdering - Under januari månad 
kommer en arbetsvärdering utifrån 
diskrimineringslagen att påbörjas.

Ekonomi
Systemuppdatering - Under våren 2015 
kommer ekonomisystemet att uppda-
teras. Ekonomiavdelningen och IT har 
tillsammans med leverantören påbörjat 
planeringen för uppdateringen.

Budget - Detaljbudgetarbetet för 2015 
pågår beräknad vara klart innan årsskif-
tet. Förhandling sker i januari.

IT
Migrering från Novell till Microsoft - Mö-
ten med samtliga skolenheter är bokade. 
Syftet är att utforma den framtida IT-
miljön i skolan samt detaljplanera mig-
reringsarbetet.

Ledning och Utveckling (L/U) - Utred-
ning som syftar till att kartlägga samt ge 
förbättringsförslag inom LSS-verksam-
heten är påbörjad. Slutredovisas innan 
årsskiftet.  

Näringslivsutveckling
Testregion - tillsammans med Invest in 
Norrbotten har Arvidsjaurs, Arjeplogs, 
och Älvsbyns kommun sett över möj-
ligheterna med samordning av testre-
gionen. Synergierna finns främst inom 
arbetet med nya etableringar men även 
inom internationell marknadsföring av 
testregionen. 

Företagarfrukost - Förutom vår egen fö-
retagarfrukost så genomför vi även före-
tagarfrukostar i Stockholm tillsammans 
med Luleåregionen. Höstens tema var 
rekrytering av utflyttade norrbottningar 
och vi presenterade vårt kommande 
behov av personal. Från Älvsbyn deltog 
Polarbröd, Vidsel Test Range (VTR) 
och Älvsbyns kommun.

Regionalt samverkansforum - Via VTR är 
Älvsbyns kommun delaktig i RSF (re-
gionalt samverkansforum), en samman-
slutning av kommuner i Norrbotten 
som har verksamheter inom försvaret. 
Syftet är att säkerställa och utveckla 
sysselsättningen för försvaret i regionen. 
Från RSF lobbar vi mot regeringens be-
redare och beslutsfattare i försvarsfrågor. 
Vi kommunicerar även försvarets bety-
delse för turismen och det antal gästnät-
ter som verksamheten genererar.

Miljö/Bygg/Räddning
Tillsyn miljöbalken och livsmedelslagstift-
ningen m.fl. lagar - På tillsynssidan är 
det problem att hinna med alla objekt. 
Inspektörerna hoppas att kunna beta av 
de mest prioriterade.

Trafik - En överenskommelse om sam-
arbete med Trafikverket gällande bland 
annat Storgatan och resecentrum behan-
dlas av kommunstyrelsen i december. 
Arbete med övergripande trafikstrategi 
för Älvsbyn pågår.

Bygglov - Bygglovverksamheten är fort-
satt ganska hög för tiden på året.

Detaljplaner:
Kvarteret Sparven – ingen aktivitet.
Nyfors året runt camping (2013) Planen 
ska ställas ut för granskning.
Plogen 13 ändrad användning (2013) 
Nya planhandlingar efter samrådet ska 
komma in från exploatören.
Altuna industriområde omfattande 
planändring (2013). Planen ska ut på 
samråd.
Östermalm tre etapper för att skapa 
mer attraktiva tomter och bättre miljö i 
området (2013) Planbesked är lämnat. 
Planen är inte finansierad eftersom den 
är enhetens sparbeting för 2014. 
Ändring detaljplan gamla Altuna (2010) 
är inte påbörjad. Planen har aldrig varit 
finansierad.

Översiktsplaner och andra 
strategiska planer:
Fördjupad översiktsplan för centrum 
– arbetet har precis inletts. Arbetet be-
räknas ta mer än ett år men är endast 
finansierat t.o.m. december 2014.
Bostadsförsörjningsplan – arbete pågår, 
konsult Annie Arnqvist, Arnqvist och 
Sivenbring AB. Planen beräknas kunna 
antas av kommunfullmäktige i februari 
2015.
Bevarandeplan för bebyggelse och kul-
turmiljöer – ej påbörjat.
Trafikstrategi – påbörjad men är inte 
finansierad längre än till årsskiftet.
Hållbarhetsplan (SEAP sustainable 
energy action plan) – planen är antagen 
och bör nu verkställas.
Inventering av tillgänglighet i flerbo-
stadshus är färdig och en rapport håller 
på att sammanställas. Projektet pågår 
t.o.m den 11 december.Företagarfrukost i Stockholm med Luleåregionen. Foto: Pär Jonsson.



för konkurrens. Lärandet fokuseras 
på att förstå sig på sambandet mellan 
det man gör och det man uppnår med 
det man gör så att man blir allt bättre 
att förstå sig på hur man kan bidra till 
barnens lärande och utveckling på bästa 
möjliga sätt. I Älvsbyns kommun har 
vi i skolan kommit långt i just detta 
där vi tidigt genomförde pedagogiska 
planeringsgrupper, ett samverkansarbete 
mellan kommunens skolor som fortgår. 

Gymnasieskolan
Det finns ett behov av att tillsammans 
med ansvariga politiker påbörja ett stra-
tegiskt arbete för gymnasieskolans fort-
satta utveckling vad gäller program och 
inriktningar i framtiden. Behov finns 
även att föra dialog om hur Älvsbyns 
kommun ska arbeta med vuxenutbild-
ning framgent, i dag är budgeten liten 
och möjligheterna för vuxenstuderande 
att utbilda sig inom så kallade ”bristyr-
ken” är i princip obefintlig på grund av 
att det inte finns pengar att köpa utbild-
ningsplatser för. Exempel på utbildingar 
vi idag säger nej till är inom transport-
sektorn, olika typer av yrken inom in-
dustri- och anläggningsbranschen. 

Under hösten har beslut tagits om att 
avsluta fyra inriktningar inom turist vid 
hotell och turistprogrammet, anledning-
en är svårigheter att finna APL1 platser 
för eleverna. I februari kommer prelimi-
nära siffror på sökning till gymnasiesko-
lans program, i samband med detta bör 
en dialog påbörjas om eventuella 0-intag 
inför höstterminsstart. 

Barn- och familjeenheten (BoF)
Under hösten 2014 har förekomsten av 
”nätdroger” uppmärksammats mycket 

1 

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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Elever skulpterar i snö. Foto: Peter Lundberg.

Fritid & kultur
RFID inläggning av huvudbibliotekets 
och gymnasiebibliotekets böcker startas 
upp under december 2014.

Kulturskolan har 203 elever som spelar 
eller sjunger individuellt under höstter-
minen 2014.

Händer under våren vintern -15:
2-3/2 och 9/2 Föreningsträffar, 2 politi-
ker från KS är inbjudna
Vecka 9 Vinterfest med snöskulptering

Inbokat på Forum:
24/1 Mogendans, arrangör Clarys Krog
25/1 Chalmers spex, arrangör Nybyns IK
24/2 Den lycklige pessimisten med Jan 
Bylund och Mattias Lundberg
26/2 UTEC från Kiruna
13-14/3 och 20-21/3, Äxter föreställ-
ningar Diggi LEJD
Vecka 14 Teaterprojektet (TP) föreställ-
ning Alice i underlandet

Skolövergripande
Älvsbyns skolledare ska tillsammans 
med skolledare i Boden och Kalix 
genomföra en utbildning i analys via 
Umeå universitet som ett led i att ut-
veckla kvalitetsarbetet inom verksam-
heterna. Utbildningen är en uppdrags-
utbildning via centrum för skolledar-
utveckling. Vidare kan vi välkomna två 
nyutexaminerade rektorer, Niclas Lyck-
ander och Anders Nilsson examinerades 
vid Umeå universitet den 3-4 december 
och har nu erhållit sin efterlängtade 
rektorsnål efter tre års studier. 

Förskolan
Inflyttning till de nyrenoverade loka-
lerna vid Pärlans förskola pågår och ska 
vara klar att ta mot barn från och med 

Barn- och fritid informerar

januari 2015. Antalet barn som kan 
placeras i de nyrenoverade lokalerna är 
anpassningsbart efter behov men ska 
periodvis kunna inrymma motsvarande 
en utökad förskoleavdelning. 

Grundskolan
Skolans verksamhet är under ständig 
utveckling där utkomsten, elevernas 
lärande alltid är i fokus. Som ett led 
i utvecklingen planeras bland annat 
kollegiala klassrumsbesök, ämnesgrup-
per, deltagande i matematiklyft, läslyft 
etc. där utgår man från att varaktiga 
förändringar behöver föregås av eller 
åtföljas av nya lärdomar om lärande, 
undervisning eller uppdraget eftersom 
görandet bygger på de lärdomar man 
har om lärande och undervisning. 
Förändringar i görandet följer således av 
att man kommit fram till nya lärdomar 
vilket minskar behovet av kontroller, 
inspektioner och sanktioner eftersom 
man agerar utifrån de lärdomar man 
själv varit med att skapa. Här är ett 
empiriskt exempel vårt arbete med 
ämnesutveckling i matematik där just 
matematiklyftet varit startskottet.

Utifrån ett lärandeperspektiv på led-
ning, styrning och kvalitetsutveckling 
anger man egna lärdomar om hur man 
på bästa sätt bidrar till elevers lärande 
och utveckling som huvudskäl till att 
man gör det man gör när det som 
händer händer. Utifrån ett lärandeper-
spektiv handlar det inte om en tävling 
mellan skolor om vem som är bäst. 
Man ägnar sig åt att gemensamt lära om 
hur man successivt kan bli allt bättre på 
att hjälpa elever i deras lärande oavsett 
hur bra man är. Samarbete i lärande 
nätverk blir utvecklingskraft istället 

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.

Kommungemensam information          

2009 #03

Sida 1 av 2

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!

Skulpteringen tar form. 
Foto: Peter Lundberg.



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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i media, förekomsten av olika typer av 
droger gäller även i Älvsbyn. Det är på 
ingalunda vis onormalt mycket droger 
i Älvsbyn jämfört med andra kommu-
ner men vi har en tydlig ambition och 
målsättning om tidiga insatser oavsett 
om detta gäller ålder eller vid risk för att 
hamna i olika typer av utsatthet. Vi ser 
därför att inom kommunens olika sam-
verkansorgan tydliggöra hur vi ska ar-
beta med att förebygga förekomsten av 

droger. Ett gemensamt förslag på riktade 
insatser under 2015 från kommunen 
och polisen bör tydliggöras i BRÅ2 verk-
samhetsplan, BRÅ sammanträder i ja-
nuari 2015 då bland annat uppföljning 
av verksamhetsplanen görs. 

Inom BoF3 uppmärksammas förekom-
sten av droger bland annat i att antalet 
orosanmälningar ökat markant under 
hösten. 

2 
3 

Enhetschef vid BoF har av skolchef fått 
uppdrag att genomlysa sin verksamhet 
i syfte att finna områden där enhetens 
arbete kan avlastas. Förslag på föränd-
ringar kommer att kommuniceras med 
politiker under första kvartalet nästa år.

Äldreomsorgen
Från den 1 oktober har patientdata-
lagen ändrats så att det blir möjligt för 
personer med nedsatt beslutsförmåga 
att delta i kvalitetsregister. Det blir lag-
ligt att registrera personer med nedsatt 
beslutsförmåga, under förutsättning att 
brukarens inställning så långt som det är 
möjligt har klarlagts och det inte finns 
anledning att anta att brukaren skulle 
motsatt sig en registrering. När bruka-
ren inte kan ta ställning till registrering 
kan information inhämtas genom att 
fråga anhöriga.

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja 
Älvsbyns kommun 293 501 kr i statsbi-
drag för Äldres behov i centrum (ÄBIC) 
2014. Handlingsplan är upprättad för 
implementering av det systematiska och 
behovsinriktade arbetssättet ÄBIC. De 
äldres livssituation och behov av stöd 
kommer att dokumenteras med en inter-
nationell klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa, ICF.

Ytterliggare bidrag kommer äldreomsor-
gen tillgodo, vi har blivit beviljade 657 
760 kr i form av prestationsersättningar 
för färre oplanerade återinskrivningar 
till sjukhusvård under perioden mars-
augusti i år jämfört med samma period 
föregående år samt för registreringar i 
BPSD-registret och läkemedels bedöm-
ningar.

Regionala kollektivtrafikmyndigheten 
tar över handläggning av färdtjänst och 
riksfärdtjänst den 15 december. Upp-
draget omfattar allt inom färdtjänsthan-
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teringen tillståndsprövning, regelverk 
och avgifter samt upphandling, be-
ställningsmottagning, samordning och 
betalningsadministration. Information 
har lämnats i Älvsbybladet samt att den 
återfinns på Älvsbyns kommuns hem-
sida.

Socialstyrelsen skärper kraven från 
den 31 mars när den nya föreskriften 
sosf 2012:12 om bemanning på äldre-
boenden träder i kraft. Förslaget till 
de nya föreskrifterna liknar de tidigare 
föreskrifterna som tagits fram för per-
soner med demens en skillnad är att 
nu gäller den för alla som bor på ett 
särskilt boende, remisstiden pågår till 
och 2014-12-31. Föreskriften förtydliga 
att särskilda boende ska vara bemannade 
efter de äldres individuella behov och ha 
personal dygnet runt. I biståndsbeslutet 
ska det vara tydligt för de äldre vilken 
omsorg de ska få. De nya kraven på 
tydliga beslut, genomförandeplaner och 
uppföljning beräknas kosta 70 miljoner 
i engångskostnader och sedan 52 mil-
joner om året. Utöver det kan kravet på 
bemanning nattetid kosta mellan 258 
miljoner och 1 miljard kronor om året 
beroende på hur mycket mer personal 
som behövs. Föreskrifterna beräknas 
träda i kraft den 31 Mars 2015. Det 
förutsätter att regeringen lämnar sitt 
medgivande, enligt en ny förordning 
från i somras. 

Driften av Gullvivans korttids startade 
upp under slutet av maj månad och 
Gullvivans särskilda boendeplatser är i 

gång sedan slutet av september. Finan-
sieringen för 2014 har skett genom ett 
engångsanslag på 3,0 miljoner, verk-
samheten är fortsatt finansierad för 
2015 och framåt. Uppstarten av verk-
samheten har gått bra trots att proces-
sen påbörjades strax innan semestern. 
Personalen har på kort tid skapat en 
fin miljö och en bra verksamhet för de 
äldre. Ombyggnationer av två dubbel-
rum till enkelrum är genomförda under 
november månad, vidare kommer så 
kallade hotellås att installeras på Gull-
vivans korttidsverksamhet vilket även 
gäller för övriga korttidsverksamheter i 
kommunen. Trots öppnandet av Gullvi-
van som har inneburit 14 nya särskilda 
boendeplatser ligger kön till särskilt 
boende högt, med i snitt ungefär 16-18 
personer i kö under hösten.


