
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!

Kostfunktionen - Sommaren har för 
verksamheterna flutit på relativt bra, 
det var enklare än tidigare år att hitta 
vikarier men det blir förstås problema-
tiskt så fort någon blir sjuk. De verk-
samheter som varit igång hela som-
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något mindre under den senare, men 
inte mindre än tidigare år.  
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till att alla kvarvarande frysvaror blev 
tvungna att kasseras. Felet upptäcktes 
turligt nog av en ordinarie personal 
och kunde åtgärdas till vecka 32 då 
verksamheten skulle igång igen. 

I Älvåkramatsalen pågår för fullt byte 
av serveringslinjen till en som är an-
passad för självtagning på båda sidor. 
Även golvet är bytt, både i serveringen 
och i matsalen. Hela arbetet är tänkt 
att vara färdigt till skolstarten. 

Näringslivsutveckling
Hemsida - En ny hemsida lanserades 
under juli månad. Hemsidan är an-
passad till mobila format samt andra 
språk.   
Turistbyrå - Den gångna sommaren 
bemannade vi en turistbyrå vid Stor-
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Antal besök i Storforsens turistinfor-
mation under sommaren är 4 249 
besökare till dagens datum. 
Varumärken i flera nivåer - Av Sveri-
ges 290 kommuner så minskar 200 
kommuner sin befolkning och 90 
kommuner ökar sin befolkning. Ar-
betsmarkandsregioner med befolkning 
över 100 000 invånare växer generellt 
i Sverige. Regioner med mindre be-
folkning krymper. Därför är Luleår-
egionen med sina 150 000 invånare 
en viktig arbetsmarknad för oss.  
I det gångna året har vi träffats för att 
ta fram varumärkesprofilen för Luleå-
regionen. Det är Piteå, Boden, Kalix, 
Luleå och Älvsbyn som tillsammans 
markandsför regionen med exempelvis 
företagarfrukostar i Stockholm. Va-
rumärket Luleåregionen är ett separat 
varumärke och det ska inte blandas 
ihop med kommunernas egna varu-
märken. Begreppet fyrkanten är inte 
aktuellt då det förväxlas med många 
andra regioner. 
Samtidigt ser vi i nuläget över Älvs-
byns varumärke och dess kommunika-
tionsstrategi. Kärnan i tillväxtarbetet 
är trots allt vår egen identitet och vårt 
eget varumärke.
 
Miljö/Bygg/Räddning
Tillsyn miljöbalken och livsmedelslag-
stiftningen m.fl. lagar - Livsmedels-
kontroll och tillsyn enligt miljöbalken 
utförs enligt plan. Inom övriga lagom-
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råden har planerad tillsyn hittills inte 
utförts. 
Trafik - Under hösten planeras en 
åtgärdsvalsstudie för nedre delen av 
Storgatan mot resecentrum. Översyn 
av trafikföreskrifter pågår. 
Bygglov - Byggverksamheten har hit-
tills under året varit lägre än förväntat 
i kommunen. Tre bygglov för enbo-
stadshus har behandlats och några för 
fritidshus. Annars har det mest hand-
lat om nätstationer, och i anslutning 
till bebyggelse garage, förråd och alta-
ner samt andra typer av komplement-
byggnader samt tillbyggnader. De nya 
bestämmelserna, om bygglovbefriade 
byggnader där enbart bygganmälan 
krävs, har än så länge inte haft så stort 
genomslag.
 
Detaljplaner
Resecentrum (2012) – komplettering 
med riskanalys avseende transport av 
farligt gods på järnväg pågår. Planen 
beräknas klar för antagande 2014. 
Konsult Annika Ohls, MAF arkitekt-
kontor 
Sågfors 1:67 bostäder och småindustri 
(i nuvarande form 2011) Ska behand-
las av KS i augusti inför antagande. 
Kvarteret Sparven. Bostäder, GC-väg 
(2011) – Efter granskning har planen 
för tillfället lagts åt sidan eftersom 
de boende är nöjda med nuvarande 
utformning av området vilken inte 
strider mot befintlig plan.  
Nyfors året runt camping (2013) Nya 
planhandlingar efter samrådet ska 
komma in från exploatören. 
Plogen 13 ändrad användning (2013) 
– Nya planhandlingar efter samrådet 
ska komma in från exploatören. 
Altuna industriområde omfattande 
planändring (2013) – Planhandlingar 
är under upprättande. Plankosult 
Frida Feil, Sweco 
Östermalm tre etapper för att skapa 
mer attraktiva tomter och bättre 
miljö i området (2013) – Planbesked 

Älvsbyns kommuns webbplats är gjord 
för att fungera bra på allt från mobilte-
lefoner till datorskärmar.



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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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!

är lämnat. Enheten har föreslagit att 
denna skjuts på framtiden om det 
behövs för att minska kommunens 
kostnader.

Ändring detaljplan gamla Altuna 
(2010) är inte påbörjad. Planen är 
inte finansierad.

Översiktsplaner 
och andra strategiska planer
Fördjupad översiktsplan för centrum 
– arbetet har precis inletts. Arbetet 
beräknas ta mer än ett år.

Bostadsförsörjningsplan – arbete på-
går, konsult Annie Arnqvist, Arnqvist 
och Sivebring. Planen beräknas kunna 
antas under hösten.

Bevarandeplan för bebyggelse och kul-
turmiljöer – inte påbörjat.
Trafikstrategi – inte påbörjat.

Hållbarhetsveckan - För närvarande 
pågår planering inför Hållbarhets-
veckan den 15-21 september som blir 
avstampet för det fortsatta arbetet 
enligt Borgmästaravtalet.

Kompetensförsörjning - En ny sam-
hällsplanerare har anställts som in-
ledningsvis ska arbeta med för djupad 
översiktsplan för centrum. Under 
sommaren har extra personalresurser 
varit inne och jobbat.

Fritid & kultur
Det har varit många och skiftande 
arrangemang i sommar.  I Älvsbyn 
har Lomtjärnsparken varit arena för 
onsdagsloppisarna som blivit enormt 
populära. Vänskapsföreningen har 
tillsammans med SMÄKK och andra 
arrangörer bjudit på varierande un-
derhållning med allt från traditionellt 
midsommarfirande, paltfest, interna-
tionell matfest, barnkalas och en bred 
och varierande musikalisk underhåll-
ning av artister. 

Festival X, som arrangerades av fyra 
gymnasietjejer, genomfördes i sam-
band med Knalledagshelgen. Artister-
na som framträdde på festivalen bjöd 
på ett brett spektra av musikaliska 
genrer. Festival X planeras av ungdo-
mar för ungdomar.

Barn- och fritid informerar

I samband med sommarens värme-
bölja har kommunens friluftsbad varit 
välbesökta. Pålsträsk, tillsammans med 
Lillstrand och badplatsen i Korsträsk, 
har samlat flest besökare.
Två större lägerverksamheter, dans-
lägret och konstkollot som Fritid & 
Kultur tillsammans med landstinget 
stödjer har vardera samlat fyrtiotalet 
ungdomar från länet.

Andra veckan i juli arrangerades kon-
strundan som var ett arrangemang där 
man fick besöka sju konstnärer i sin 
hemmiljö. 

Det som utmärkt sig inom förenings-
livet i sommar är främst ÄMS med 
SM-tävlingar i rallycross, Älvsby flyg-
klubbs 50-årsfirande, Nybyns IK 70-
år och sist men inte minst ÄIF tjejers 
framgångar i fotboll.

Skolövergripande
Skolinspektionen genomför en na-
tionell riktad tillsyn mot de 30 kom-
muner i landet som procentuellt tar 
emot mest asylsökanden. Älvsbyns 
Kommun har valts ut som en bland 
dessa. Inspektionen fokuserar främst 
mot så kallade ”papperslösa” barn och 
vilka rutiner skolhuvudmannen har 
för att få kännedom om dessa, men 
också hur skolan hanterar asylsökande 
barn och vilken typ av stöd som finns. 
Inspektionen är tämligen omfattande 
och kommunens redovisning har 
skickats in till Skolinspektionen den 
8:e augusti. Den 21:a augusti kommer 
Skolinspektionen till Älvsbyn för upp-
följning av den riktade inspektionen. 

Förskola
Sommarförskola har bedrivits hela 



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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Sommaren har fungerat bra ute i de 
olika verksamheterna. Personalen har 
gjort ett mycket bra jobb i värmen 
och brukarna har blivit väl omhänder-
tagna i den extrema värmen. Många 
anhöriga har haft kontakt med perso-
nalen och varit oroliga för sina anhö-
riga över hur de klarar av värmen. 

Inom hemsjukvården och korttids-
verksamheten har trycket varit stort. 
Bemanningen bland sköterskor har 
varit snäv, vilket har inneburit att de 

www.alvsbyn.se
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har fått arbeta en del extra för att klara 
av en rimlig bemanning. Inom samt-
liga verksamheter har vikariesituatio-
nen fungerat mycket bra, en samlad 
bedömning visar att det generellt har 
varit duktiga och ansvarsfulla vikarier. 

Kön till särskilt boende är fortsatt 
lång, i dagsläget finns 18 personer 
som väntar på en särskild boendeplats.

Elin Suup, Luleå, är ny anhörigstöd-
jare/ansvarig för förebyggande hem-

Redaktör: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström

besök från och med 13/8. Elin har 
tidigare arbetat som chef inom särskilt 
boende samt inom hemtjänsten i 
Luleå. Hon har i sina studier i bete-
endevetenskap bland annat skrivit en 
forskningsrapport om anhörigstöd.

sommaren med sammanslagning av 
förskolorna vid tätorten under veck-
orna 27-31. Sommarförskolan har 
fungerat bra under sommaren. 

Grundskolan
De rekryteringar som behövts göras 
inför kommande läsår har genomförts 
och samtliga vakanser är nu åtgärdade, 
förutom i Vidsel där det finns en va-
kans för lärare i idrott och hälsa. Me-
ritvärdet läsåret 13/14 var för Älvåkra-
skolan 202 och Vidsel 204. Något 
lägre än fjolåret men efter förutsätt-

ningarna ett godkänt resultat, trots att 
vi inte uppnår de politiska målen om 
ett meritvärde om 215. Skillnaderna 
mellan pojkar och flickors meritvärde 
är fortfarande stort men det riktade 
arbetet med bland annat entreprenö-
riellt lärande och jämlikhet visar att 
skillnaderna minskar framgent. 

Gymnasieskolan 
Behörighet till högskola/universitet är 
87,5%, vilket är bra. Andelen elever 
som slutfört sin utbildning inom 3 
och 4 år har också ökat och var för 

läsåret 13/14 84,2% (rikssnittet förra 
året var 76,6%). Antal 1:a hands sö-
kande är färre än tidigare år.   

Barn- och familjeenheten (BoF)
Under våren och sommaren har en 
ökning skett när det gäller ungdomar 
mellan 17-21 år som av olika an-
ledningar inte har möjlighet att bo i 
hemmet. Detta innebär att ett behov 
av ungdomslägenheter finns. Somma-
ren har för övrigt varit lugn och inga 
LVU ärenden har genomförts.


