
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 - Bolidens idéstudie i Laver fort-
går som planerat. Från kommun ledningen 
genomförs kontinuerliga möten med före-
trädare för Boliden för att säkerställa etable-
ringen, enligt beslut i kommunfullmäktige. 
Vad gäller datacenter så är ”siten” i Nyfors 
paketerad och klar för marknadsföring. Ett 
arbete med fokus på möjligheter med ener-
giåtervinning från datacenter har påbörjats. 
Syftet är att stärka erbjudandet till kund. 
Landsbygdsutveckling - efter nedstängning 
av byarådet har kommunen tagit ett initia-
tiv för att samordna byaföreningarna. Vår 
näringslivsutvecklare Ulrica Hamsch har 
samlat företrädare för byaföreningarna för att 
samordna gemensamma frågor för byarnas 
utveckling. Möten genomförs två gånger 
per år.
Besöksnäring - det gemensamma projektet 
för länets utveckling av turism, via Swedish 
Lapland, går vidare med nya utvecklingsom-
råden. Från Älvsbyn har destinationsrådet, 
med företrädare från besöksnäringen, ett 
uppdrag att prioritera aktiviteter för besöks-
näringsutveckling i Älvsbyns kom mun. 

Bemanningsenheten
Bemanningsenheten har under november 
månad fått ca 1600 beställningar på sam-
manlagt ca 10 500 vikarietimmar. Av detta 
har vi löst ca 97 %. I snitt bokas det ut 
vikarier på drygt 9000 timmar/månad (gäller 
endast korttidsfrånvaro).
Av alla beställningar står äldreomsorgen för 
nästan hälften, sett över hela året. Omsorgen 
om funktionshindrade står för drygt 20 %. 

Förskolan, skolan och kostenheten delar 
olika på det resterande antalet beställningar.
Vikariebeställningarna för sjuksköterskor är 
mest svårlösta. Sett över hela året har vi löst 
83,69 %, vilket är märkbart lägre än den to-
tala andelen lösta beställningar. Legitimerade 
sjuksköterskor är en svårrekryterad yrkeska-
tegori när det gäller vikarier.
I slutet på november gick den första annon-
sen inför sommarens rekrytering av sjukskö-
terskor ut. Rekryteringen av sommarvikarier 
för övriga yrkeskategorier påbörjas i slutet av 
december.

Kommunövergripande
Övergripande - Kommunledningskontoret 
har från 2015-03-01 ny organisation, bestå-
ende av fyra avdelningar; ekonomi, kansli, 
personal och utveckling/IT.
2015-10-01 anställdes en projektledare för 
att driva projektet Gemensam löneadmi-
nistration. Målet med första fasen är att 
löneadministrationen för Piteå- och Älvsbyns 
kommun är sammanförda till en organisa-
torisk enhet med en gemensam chef, innan 
sommaren 2016. Just nu pågår kartläggning 
av nuläge och arbetsprocesser tillsammans 
med personalen.
Personal - en digital handbok för chefer är 
under framtagande. Syftet med Chefshand-
boken är att samla lagar, avtal, policy, styrdo-
kument, blanketter m.m. inom personal- och 
ekonomiområdet. Implementeras innan jul.
Ekonomi - arbetet med internbudget kom-
mer att försenas. Ytterst osäkert om den 
kommer att förhandlas innan årsskiftet.

IT - Stadsnätet, samverkan med Arvidsjaur 
och Kalix, pågår. Syftet med samverkan är 
att genom ett teknikskifte höja kvalitén ut 
mot slutkund. Målsättningen är att den nya 
lösningen är på plats under första kvartalet 
av 2016.
Kansli - Digitalisering: budgetberedningen 
och Barn- och fritidsutskottet hanterar nu-
mera sin mötesdokumentation digitalt. Kvar 
att digitalisera är Arbete- och omsorgsutskot-
tet samt Personalutskottet. Dessa två går inte 
att digitalisera i dagsläget. Funktion för han-
tering av sekretessbelagd information saknas.
Övrigt - Gemensamma grunder för samver-
kan och ledning vid samhällsstörningar.
Projekt ”Ledning och samverkan” (LOS) är 
en av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) största satsningar under 
åren 2012-2014. Det har involverat fler än 
70 aktörer inom området samhällsskydd och 
beredskap, både praktiker och forskare. Må-
let var att ta fram gemensamma grunder för 
ledning och samverkan som ska bidra till att 
utveckla samhällets förmåga att hantera sam-
hällsstörningar. De gemensamma grunderna 
innehåller sätt att tänka och sätt att arbeta på 
som ska öka förmågan att hantera samhälls-
störningar. De ska ge vägledning till aktörer 
som har ett ansvar för eller kan bidra till att 
hantera samhällsstörningar.
Ni hittar dokumenten här: https://www.msb.
se/sv/Insats--beredskap/Ledning--samverkan/
Gemensamma-grunder-for-samverkan-och-
ledning/ 

kommunens konsumentvägledning fått mera 
tid till budget- och skuldrådgivning samt 
utåtriktade insatser. Under 2015 har det varit 
större utredningar inom skuldrådgivningen 
och att det är första året man beviljar betal-
ningsplaner på tre år (tidigare fem år).
Evenemang
Januari och februari:
20/1 Konsert med John Henry för högstadiet.
24/1 Chalmers spex på Forum.
12/2 Älvsbyns riksteaterförening ger Carl-
Einar Häckners föreställning ”Skärvor”.
Vecka 8 Vinterfest med snöskulptering, Pelle 
Tott-lopp samt musik och teater.

Skolövergripande
Som ett led i vår kompetensförsörjning 
hädanefter har skolans ledning påbörjat upp-
sökande verksamhet bland de lärarstudenter 

Fritid & Kultur

Konsumentvägledningen - den nya nationella 
tjänsten ”Hallå konsument”, som samordnas 
av Konsumentverket har fungerat bra och 
varit till stor hjälp för kommuninnevånarna, 

Barn- och fritid informerar

med snabba svar, information och hänvis-
ningar. Hallå konsument ersätter inte den 
kommunala vägledningen utan fungerar som 
ett komplement och sållar bland telefonsam-
talen. Minskad tid i telefonen har gjort att 



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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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 
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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Äldreomsorgen

Kön till särskilt boende (SÄBO) är för närva-
rande 24 personer. Av dessa har 16 personer 
beslut om korttids i avvaktan på särskilt 
boende, övriga åtta personer väntar i hem-
met på plats till särskilt boende. Vidare har 
vi två beslut om korttidsavlastning/växelvård 
i dagsläget.  
Projektet med ”Hemteam” har fungerat 
mycket bra. I dagsläget är det sex personer 
som har eller har haft insats från teamet. Den 
skattning som genomförs med varje person 
visar på förbättrade funktioner för de en-
skilda. De upplever en hög trygghet och de 
har kunnat fortsätta bo kvar hemma, vilket 
minskar belastningen på korttidsverksamhe-
terna. Inför nästa år planeras att permanenta 
Hemteamets verksamhet. Verksamheten 
kommer att finansieras med de medel som 
regeringen tillskjuter för utökad bemanning 
till äldre omsorgen, en miljon kronor under 
2016. 
Projektet om digitala trygghetstelefoner 
i hemtjänsten har försenats två veckor på 
grund av att leverantören inte klarat att le-
verera trygghetstelefonerna enligt tidsplan. 
Arbetet med installationerna pågår för fullt 
och beräknas vara klart mitten av januari 
2016.
Styrgruppen för projektet nytt Särskilt bo-
ende (SÄBO) har deltagit på en konferens 
om Fram tidens boenden för äldre. Konfe-
rensen belyste bland annat välfärdsteknologi 
som stärker ett ökat kvarboende i hemmet, 
behovsanpassade inne-och utemiljöer för att 
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skapa trygga och funktionella verksamheter 
för den enskilde, framtidens omvårdnads- 
och demensboendentendenser kring plane-
ring och byggnation.
Vidare har styrgruppen genomfört ett stu-
diebesök i Vänersborgs kommun i syfte att 
utbyta erfarenheter. Vänersborgs kommun 
renoverar och bygger nytt på Niklasbergs 
äldreboenden under en period om fem år. 
De valde samarbetsformen partnering för att 
i högre grad kunna påverka teknikutveckling 
och ekonomi samt för att tillgodose perso-
nalens och de boendes önskemål på ett klokt 
sätt. De beskriver att det funnits möjlighet 
att hela tiden se till kundens behov genom 
ständig dialog. Deras positiva erfarenheter 
av att använda samarbetsformen partnering 
har inneburit att de nya byggnads projekt de 
planerar för, kommer att ske genom partne-
ringupphandling. 

Flyktingsituationen

Ny prognos avseende behovet av platser för 
de ensamkommande barnen (EKB) är fram-
tagen inför 2016. Länstalet för Norrbotten 
2015 var ett mottagande av 171 ensamkom-
mande flyktingbarn, inför 2016 är har det 
nya länstalet höjts till 1346 EKB. Detta 
beror på dels på den massiva inströmningen 
under slutet av året, men även att Migra-
tionsverket lagt en prognos om 33 000 EKB 
under 2016. Länsstyrelsen kommer för 2016 
att skriva avtal med Älvsbyns kommun vid 
fyra tillfällen angående EKB. Ett avtal som 
gäller från 1 januari, sedan ett nytt avtal 
kvartalsvis. Vi har fått ett nytt kom muntal 

som gäller för 65 asylplatser EKB. Vi får vid 
avtalets skrivande avräkna det faktiska antal 
asylplatser EKB, som redan finns i mottagan-
det. Idag har vi 35 ungdomar som har asyl, 
vilket innebär att ytterligare 30 ungdomar 
som ska avtalas om för 2016. Dessa 30 delas 
på fyra, vilket innebär sju-åtta ungdomar 
som ska beredas plats varje kvartal 2016. Om 
inströmningen blir lägre än prognosen inne-
bär det givetvis att avtalen inte skrivs upp en-
ligt denna beräkningsmodell. Att tillström-
ningen skulle bli högre än denna beräkning 
anses inte troligt. Beräknad handläggningstid 
för EKB under 2016 är beräknad till 500 
dagar, vilket innebär att dessa ungdomar 
kommer att vara asylsökande betydligt längre 
tid än idag. 
Vad gäller de 14 tillfälliga asylplatserna som 
kommunen inventerat, så har inte någon 
förfrågan från Migrationsverket inkommit.

som är bosatta i Älvsbyns kommun. De 
inbjuds till ett möte och lunch där vi lyfter 
fram våra verksamheter och tydliggör vårt 
behov av utbildad personal. Först ut i detta 
arbete har varit att träffa tre blivande förskol-
lärare, vilka tar examen till årsskiftet. 

Förskolan
Från och med 1 januari kommer förskolorna 
i Vidsel, Vistträsk och Korsträsk att organisa-
toriskt tillhöra Vidsel RO. 

Grundskolan
Ett arbete med att se över förutsättningarna 
för att tydliggöra stadieindelade skolor 
kommer att påbörjas direkt efter årsskiftet. 
Ambitionen är att kunna tydliggöra denna 
struktur inom tätortens skolverksamheter så 
snart lokal och elevtal möjliggör detta. 

Gymnasieskolan

Ett intensivt arbete pågår när det gäller det 
kommande Byggprogrammet vid Älvsbyns 

gymnasieskola. Rekrytering av lärare pågår 
till programmet, samtidigt som ändamåls-
enliga lokaler utvärderas. I dagsläget är inte 
tekniksalen vid Älvåkraskolan aktuell, främst 
på grund av att den är för liten över tid. Dia-
log pågår med Älvsbyns Fastigheter AB. 
I dagsläget finns 59 elever vid SPRINT pro-
grammet, Språkintroduktion, vilket innebär 
att programmet är gymnasieskolans största 
program. Det råder akut brist på lärarkom-
petens till programmet, vilket ur ett kvali-
tetsperspektiv är allvarligt. 
Svenska för invandrare (SFI) kommer från 
och med årsskiftet att bedrivas i egen regi. 
Lokaler för undervisningen kommer att bli 
i gamla posten. Lokalerna är under upprust-
ning och beräknas vara klara för verksamhet 
i och med årsskiftet. Rekrytering av lärare 
pågår men läget är dystert. Det finns inte 
tillgång till behöriga lärare för denna typ av 
undervisning, vilket kan komma att innebära 
att undervisning inte kan erbjudas direkt ef-
ter årsskiftet. SFI kommer efter års skiftet att 

upphöra som egen skolform och ingå under 
vuxenutbildningen, vilket också innebär att 
kommunen som skolhuvudman är tvingade 
att tillhandahålla SFI undervisning.
Rekrytering av biträdande rektor med ansvar 
för vuxenutbildningen pågår och anställ-
ningsintervjuer sker under v. 49. Rekrytering 
kommer att vara genomförd och klar till 
årsskiftet. 


