
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 
Nyföretagande - Inom nyföretagande så 
har vi ett nytt koncept med informa-
tionsmöten och orienteringskurser på 
kvällstid. Allt för att nå nya grupper av 
presumtiva företagare. 

Landsbygdsutveckling - Resultatet för 
projektet Kreativa byar är fastställt och 
implementeringen samordnas med 
5-kantskommunernas landsbygdspro-
jekt. 

Plan för gruvetablering i Älvsbyns Kom-
mun - En etableringsplan har fastställts. 
Inom planen finns aktiviter, främst in-
formation till berörda samt utredningar 
om personal- och bostadsförsörjning. 
Samtidigt genomförs en utredning om 
utveckling av centrum i tätorten. 

Miljö och bygg - SEE Hållbarhetsveckan 
för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet har genomförts. 

Förslag till detaljplan för Altuna indu-
striområde är klart och ska behandlas 
politiskt av kommunstyrelsen.

Förslag till detaljplan för resecentrum är 
klart för beslut om antagande efter att 
den har kompletterats med en riskanalys 
för farligt gods efter järnvägen.

Vi arbetar nu för fullt med fördjupad 
översiktsplan för centrum. Miljö och 
bygg har anställt Arben Vojvoda som 
ska arbeta med den. Vi har även anställt 
Aferdita Jashari som projektledare. 
Hon ska ansvara för en inventering av 
tillgänglighet i flerbostadshus enligt po-

litiskt beslut. Projektet finansieras helt 
av Boverket. Projektet ska pågå fram 
till jul. 

En åtgärdsvalsstudie pågår för utveck-
ling av gatusträckningen cirkulations-
platsen vid Gulf till området för det 
planerade resecentrum. Ett första möte 
har hållits med deltagare från näringsliv, 
Trafikverket, kommunens tjänstemän 
och politiker. I nästa steg hoppas vi få 
med ungdomsrepresentanter via sko-
lan. Arbetet kommer att resultera i ett 
förslag som så småningom kommer att 
presenteras för politikerna i Älvsbyn.

Pågående samverkansprojekt med Piteå, 
Luleå och Boden är utvecklingen av 
Webb-GIS 2.0, nyckeltal inom miljö, 
bygg och plan, luftövervakningsprojekt, 
och täkttillsynprojekt med taxor. Vi 
söker även just nu genom Luleå kom-
mun medel från Boverket för att få 
igång en samhällsplaneringssamverkan. 
Miljösamverkan Norrbotten är en ny-
startad samverkan mellan alla Norrbot-
tens kommuner utom Gällivare inom 
miljöbalksområdet. 

Inom trafikstrategiområdet så deltar 
Älvsbyn i mån av tid i regionnätverket 
TRANA där kommuner från Norrbot-
ten och Västerbotten ingår.

Kostfunktionen - Flytt av Älvan till Pär-
lans förskola - Under senare delen av 
höstterminen ser det ut som att den 
femte avdelningen på Pärlans förskola 
kommer att vara färdigställd. Det inne-
bär att Älvans förskola avvecklas enligt 
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tidigare beslut. Mottagningsköket på 
Pärlans förskola är redan anpassat för 5 
avdelningar varför endast smärre inköp 
behöver göras för att komplettera. Flyt-
ten innebär även en (1) mattransport 
mindre än tidigare. 
Personalläget inom kostverksamheten är 
just nu något osäkert. Viss övertalighet 
på papperet på grund av inkonverterad 
personal, men samtidigt fler sjukskriv-
ningar än vanligt. Att Älvans förskola 
avvecklas innebär att en personal måste 
omplaceras till annan arbetsplats.

Skola/förskola – svenskt kött - Sedan nya 
livsmedelsanbudet trädde i kraft under 
juni månad har vi till skola/förskola 
endast köpt in svenskt kött, i enlighet 
med strategiska planen. Prismässigt 
ligger det förstås högre än importerat, 
men bedömningen är att det inryms i 
befintlig budget. Att vi har svenskt kött, 
svensk ekologisk köttfärs samt lite an-
nan intressant information om maten 
finns att läsa på respektive matsedel som 
återfinns på hemsidan.

Fluxenkökets utmaningar - Fler särskilt 
boendeplatser och fler i behov av mat-
distribution innebär att Fluxenköket 
måste anpassas. Som det är nu knakar 
det i väggarna och det börjar vara 
trångt. Ett angenämt problem förstås 
som förhoppningsvis går att lösa med 
lite ändrade tider för utskick av varm 
mat, inköp av större avsvalningsskåp 
osv. 

Fritid & kultur
Aktiviteter som kommer att genomföras 
under hösten:
NLL, kultur och utbildning – kom-
munbesök i Älvsbyn 2014-09-23 kl. 
15.00. Plats: Älvsby folkhögskola.
After school startar upp 2014-09-04.
Saturday 5 startar upp 2014-09-13.
Barnteater i Älvsbyn. Start 2014-09-08, 
8 gånger. Ett samverkansprojekt med 
ABF.
Drama i Vidsel för låg- och mellansta-
diet, ht -14 under elevens val, 5 gånger.
Dansa breaking för Älvåkraskolan, ht - 

Barn- och fritid informerar

14 under elevens val, 3 gånger.
Norrbotten Big Band, Poesimelodi för 
mellanstadiet, 2014-10-14.
Norrbottensmusikens barnföreställning 
doktor Kling för förskola och lågstadiet, 
2014-10-09.
Dansa breaking i Älvsbyn. Start 2014-
09-25, 8 gånger. Ett samverkansprojekt 
med ABF.
Norrbotten Big Band med solister på 
Forum 2014-10-03, kl. 19.00.
STUFFA på Forum. 2014-10-10, 2014-
11-14 och 2014-12-05.
Norrbottens kammarorkester med solist 

på Forum 2014-11-28, kl. 19.00.
LAN på Forum 2014-10-30–11-02. 
24/2 Älvsbyn på Forum 2014-10-30. 
Ett samverkansprojekt för ungdom med 
församlingen.
Från och med vecka 37 upplåter Fri-
tid & Kultur Forum, Pärlan för Röda 
Korset:s SFI.

Skolövergripande
Sedan 2002 utser Lärarförbundet år-
ligen Sveriges bästa skolkommuner. 
Rankningen bygger på 14 olika kriterier 
och syftar till att sätta fokus på kom-



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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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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Personal
Den nya enhetschefen till barn- 
och familjeenheten, Karin Lund-
berg-Bergstedt, började sin tjänst 
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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 - Under september månad 
kommer biståndsbedömning på särskilt 
boende påbörjas. Två pilotavdelningar 
är utsedda, en avdelning på Ugglan res-
pektive Nyberga. Information har ge-
nomförts till enskilda brukare, anhöriga 
samt personal. En utvärdering av detta 
arbete kommer att genomföras i decem-
ber månad. Dessa erfarenheter kom-
mer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet med att genomföra biståndsbe-
dömningen i resten av avdelningarna på 
Nyberga och Ugglan.

Nutritionsutbildning för all personal i 
äldreomsorgen kommer att genomföras 

Socialtjänsten informerar

för personalen inom äldreomsorgen 
under hösten enligt de synpunkter revi-
sionen lämnade i sin rapport.

Omsorgen om funktionshindrade - Sam-
verkansgruppen inom omsorgen om 
funktionshindrade träffas 4 ggr/år med 
representanter från respektive verksam-
het. Syftet med detta forum är att öka 
samverkan mellan verksamheterna och 
utbyta erfarenheter. För att kompetens-
utveckla personalen i att bemöta perso-

ner med ett problemskapande beteende 
så pågår för tillfället en studiecirkel där 
all personal i verksamheterna deltar.

Regnbågens personal förlägger sina 
fritidsaktiviter i Parkskolans fritids verk-
samhet för att elever från Regnbågen 
skall få möjlighet att delta i aktiviteter 
med sina klasskamrater. Detta innebär 
samtidigt en kompetenshöjning för per-
sonalen i respektive verksamhet.

I hållbarhetsveckans cykel- och prome-
nadtipstolva, som innehöll tipsfrågor om 
energi och klimat, utsågs fem vinnare.

munernas viktiga roll som huvudmän 
för skolan. De tre senaste åren har 
Älvsbyns Kommun i snitt placerat sig 
bland de 10 främsta skolkommunerna i 
landet. Detta pekar på att vi som skol-
huvudman prioriterar och styr skolans 
verksamhet mot målen. Vid Barn- och 
fritidsutskottets sammanträde i septem-
ber redovisade samtliga skolledare och 
enhetschef vid Barn- och familjeenheten 
delar av sitt systematiska kvalitetsarbete, 
detta skall ske årligen och syftar till 
att säkerställa huvudmannens uppfölj-
ning av enheternas inre arbete. Under 
kommande läsår kommer fortsatt en-
treprenörskap att vara ett tydligt inslag 
i alla verksamheter i syfte att utveckla 
undervisning och lärande för alla barn 
och elevers olika behov. 

Förskolan
Prognosen för delårsbokslutet i augusti 
pekar mot ett budgetunderskott på 
-1,7 mkr. Delar av underskottet härleds 
till att man under halva året inte haft 
täckning i budget motsvarande en av-
delning. Övriga kostander kommer att 
utredas vidare för att härleda uppkomst 
till prognosen. Utbyggnationen vid 
Pärlans förskola kommer att ta längre 
tid än tidigare planerat då inflyttning 
beräknades ske 1 november. Älvsbyns 
fastigheter AB befarar att färdigställan-
det av Pärlans förskola inte är klar före 
årsskiftet, vilket beror främst på att man 
inte haft tillgång till hantverkare i den 
omfattning som skulle behövas. Kostna-
derna hittills för ombyggnationen håller 
sig inom prognos. 

Grundskolan
Under läsåret kommer en rad skolut-
vecklingsprojekt att genomföras inom 
kommunens samtliga grundskolor. Ma-
temaitklyftet kommer att genomföras 
för andra året i rad. Fjolårets satsning på 

matematikundervisning i skolan har gett 
positiva effekter, vilket varit bidragande 
till den fortsatta satsningen. Matema-
tiklyftet finansieras till stor del av ett 
statsbidrag från Skolverket. Vidare sker 
i samarbete med Specialpedagogiska 
myndigheten en satsning där pedago-
ger från alla skolenheter genomför en 
utbildning riktat mot hur vi ska arbeta 
med barn som har olika typer av neuro-
psykiatriska tillstånd, en utbildning som 
i dagens skola är viktig då bemötande av 
barn och elever med dessa diagnoser har 
behov som skall tillgodoses. 

Gymnasieskolan 
I oktober kommer den utredare som 
har uppdraget mot att ta fram underlag 
för den fortsatta beslutsprocessen för 
bildandet av ett eventuellt framtida 
gymnasieförbund i 4-kanten. Till mötet 
har politiker kallats tillsammans med 
rektor och personal från gymnasieskolan 
och tjänstemän från kommunförvalt-
ningen. Under våren 2015 kommer ett 
gemensamt underlag att finnas för att 
respektive kommun ska kunna fatta 
beslut om bildande av ett gymnasie-

förbund. Andelen elever vid Älvsbyns 
gymnasieskola har ökat i jämförelse med 
föregående år och den 15 september 
fanns 237 elever inskrivna jämfört med 
220 föregående år. 

Barn- och familjeenheten (BoF)
Under året har BoF via ett statsbidrag 
kunnat förstärka bemanningen av soci-
alsekreterare vid enheten med två ytter-
ligare personer. Detta har varit positivt 
för enheten då man kunnat arbeta fram 
ärenderutiner för enhetens verksamhet. 
Vid årsskiftet är statsbidraget slut och 
man kommer åter att vara underbeman-
nade i förhållande till enhetens ansvar 
och arbete. Ytterligare skärpningar i 
lagstiftning kommer att innebära krav 
på snabbare handläggning vid förhands-
bedömningar och utredningar inom 
socialtjänsten. Arbetsbelastningen kom-
mer att öka vilket i sin tur kan komma 
att påverka personal vid enheten.


