
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

Datacenter
Kommunens datacentersite i Nyfors är pake-
terad och klar för marknadsföring. Tillsam-
mans med fastighetsbolaget, energibolaget, 
miljökontoret och kommunledningen ar-
betar vi med vårt marknadsbolag The Node 
Pole för att stärka erbjudandet. I samverkan 
med LTU, Luleå Tekniska Universitet, har 
även ett arbete påbörjats med fokus på ener-
giåtervinning från datacenter. 

Storforsen
Storforsens naturreservat förvaltar vi på upp-
drag av Länsstyrelsen. Tidigare har vi bedrivit 
förvaltningen med en vaktmästare på heltid 
året runt. Från och med i år kommer vi att 
öka bemanningen till två vaktmästare, där 
vi bemannar Storforsen sju dagar i veckan 
under sommarmånaderna. Under vinterhal-
våret kommer vi att minska bemanningen. 
Inför sommaren söker vi även turistvärdin-
nor till vår turistinformation i Storforsen. 
Rekryteringsarbetet är påbörjat vad gäller 
både turistvärdinnor och vaktmästare.

Besöksnäring
För Älvsbyn har destinationsrådet, med 
företrädare från besöksnäringen, ett uppdrag 
att prioritera aktiviteter för besöksnäringsut-
veckling i Älvsbyns kommun. När vi följer 
upp år 2015 konstaterar vi en positiv utveck-
ling för besöksnäringen. Älvsbyns kommuns 
besöksnäring har ökat med 14 %, där Norr-
botten som helhet som har ökat med 5 %. 

Samhällsbyggnad

Planer
Enheten miljö och bygg har färdigställt 

planhandlingar för parkeringar vid Knut 
Lundmarkskolan och planen ska upp för 
antagande.

•	 Planförslag	för	norra	Nyfors	industriom-
råde har varit ute på samråd. Enheten 
inväntar två samrådsyttranden inför upp-
rättande av samrådsredogörelse och fram-
tagande av granskningshandlingar. Planen 
väntas kunna beslutas senast i juni 2016.

•	 Planhandlingar	inväntas	från	Älvsbyns	
 Fastigheter AB för bostäder vid nya Väster-
 malm för att kunna påbörja ett samråd.

•	 Detaljplan	för	Nybergshägnan	inväntar	
beslut om lokalisering av framtida äldre-
boende för att planhandlingarna ska 
stämma överens med vad kommunen 

 vill bygga i området.

•	 Detaljplan	för	Altuna	industriområde	-	
 utökat samråd har pågått t.o.m. 2016-

03-02 med anledning av ett förslag om 
avstängning av Verkstadsgatan. Efter sam-
rådet ska en samrådsredogörelse upprättas 
och granskningshandlingar tas fram.

Samverkansprojekt
Luleåregionens gemensamma GIS-verktyg 
GIS4Web är nu i drift och inom kort ska 
produkten slutgodkännas. GIS är ett 
datorbaserat system för att samla in, lagra, 
analysera och presentera geografiska data. 
Den	gemensamma	förvaltningen	av	systemet	
håller på att ta form och Piteå kommun 
kommer under 2016 att leda förvaltningen. 
Älvsbyns kommun har ordförandeposten i 
styrgruppen och Luleå kommun leder tek-
nikspecialistgruppen. Ledarskapet kommer 
att växla för att alla kommuner ska vara del-

aktiga. Vidareutveckling och teknisk support 
håller på att upphandlas gemensamt.
 Älvsbyns databaser lagras för närvarande 
hos Metria och hos Piteå kommun och kom-
munikation med systemet sker över internet. 
Kommunen delar en tjänst med Piteå kom-
mun och har tillgång till all deras kompetens 
och tekniska driftsmiljö.
 Internt i kommunen planeras ett an-
vändarseminarium i mitten av mars där 
verksamheterna gemensamt ska ta fram vad 
vi vill använda systemet till i Älvsbyn, vilken 
information vi vill ge till allmänheten via 
kommunens webbplats via karta och hur vi 
ska kunna delge varandra information för att 
underlätta för verksamheterna. Kostnaderna 
för GIS fördelas mellan olika verksamheter 
utifrån beräknad användarnytta. I stort sett 
samtliga verksamheter bör kunna ha nytta 
av ett geografiskt informationssystem i varie-
rande grad.

Kostfunktionen

Nytt anbud
Från och med januari 2016 har Älvsbyns 
kommun nytt livsmedelsanbud, denna gång 
tillsammans med Piteå (som är den kommun 
som sköter upphandlingen) och Arvidsjaur. 
Martin & Servera är grossisten som ”vunnit” 
upphandlingen. Förutom M&S är det Norr-
mejerier som är leverantör, och då främst 
av mejeriprodukter. Hela tanken med täta 
upphandlingar är att hålla nere priserna.

Kompetensutveckling
Under mars månad är det åter igen dags för 
vidareutbildning inom området ”kost för 
äldre”.	Det	blir	en	utbildningsdag	i	Arvids-
jaur tillsammans med deras kökspersonal.

Rekrytering
Sommarplaneringen är i full gång och förut-
om de rekryteringarna så ska kostverksamhe-
ten anställa minst 3 nya personer, eventuellt 
fler, detta på grund av pensionsavgångar. 
Rekryteringarna kommer att ske under våren 
för att vara klara i god tid till höstterminen 
startar.Nyfors datacentersite i förgrunden. Foto: Bergslagsbild AB.

Kostverksamheten ska under våren anställa 
minst 3 personer, eventuellt fler, på grund 
av pensionsavgångar.



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
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besättas	under	våren.	Den	stor	utmaning	för	
skolan är då att kunna tillhandahålla perso-
nal för undervisning i förberedelseklasserna. 
I dagsläget har inte behörig lärare kunnat 
rekryteras till Vidsels förberedelseklass. 
 Skolan i Vistträsk har under februari 
månad genomfört en insamling för att stödja 
barn som är på flykt. Eleverna i Vistträsk 
har lyckats bra med sin insamling, det första 
målet på 5 000 kr passerades snabbt varför 
man höjde målet till 10 000 kr, detta mål 
gick också snabbt och nu har målet höjts 
till 15 000 kr. Värt att notera är att eleverna 
skänkt sin klasskassa på drygt 2 000 kr för 
ändamålet. Glädjande har också deras arbete 
uppmärksammats medialt, såväl i radio, tv 
och dagstidningar.  

Gymnasieskolan/vuxenutbildningen
SFI undervisningen är i gång fullt ut. Elever-
na är nöjda med hur undervisningen bedrivs.
 Preliminära söksiffror till Älvsbyns gym-
nasium är vid 1:a söket ”All time high”, 68 
elever har sökt till Älvsbyn. Till Bygg- och 
anläggningsprogrammet har 19 elever sökt 
till 16 platser. 
	 Det	är	fortsatt	högt	tryck	på	SPRINT-
programmet vid gymnasieskolan, i slutet av 
februari fanns 71 elever inskrivna. Fler elever 
beräknas komma under året och en prognos 
visar att det kan bli mellan 100-120 elever 
vid	SPRINT.	Detta	innebär	att	vi	inte	kan	
garantera att alla elever erbjuds utbildning på 
grund	av	lärarbrist.	Det	råder	även	ett	stort	
tryck på lokaler vid gymnasiet just på grund 
av den höga elevtillströmningen. 

Fritid & kultur

Forum 
•	 Röda	korset	bedriver	svenskundervisning	

på Forum måndag till torsdag för nyan-
lända. 

•	 Clary’s	krog	har	pub	till	löningshelgerna	
under 2016. 

•	 2016	års	föreningsträffar	hölls	15-16	
februari. 

Kulturskolan
•	 Älvsbyns	kommun	erhöll	660	000	kr	av	

Kulturrådet till skapande förskola 2016.
•	 I	samverkan	med	ABF	erbjuds	ungdomar	

break- och streetdansundervisning.
•	 I	samverkan	med	NBV	erbjuds	ungdomar	

undervisning i afrikansk dans och trum-
mor.

Mötesplats för ungdom
After school måndagar 17.00-21.00, Kreativ 
ungdom tisdagar 17.00-21.00 och Saturday 5 
lördagar 17.00-21.00. 

Kultur
•	 Vinterfest	24-28	februari.
•	 Sportlovsaktivitetet	för	ungdom,	12	tim-
 mar kl. 12.00-00.00 den 3 mars på Forum.

Biblioteket
Nya öppettider på Älvsbyns bibliotek fr.o.m. 
1 mars:
Måndag och onsdag .................11.00-18.00
Tisdag, torsdag och fredag ........11.00-15.00

Svenskt mästerskap
Älvsby IF orienteringsklubb arrangerar 
SM i Skidorientering för seniorer, juniorer, 
ungdomar samt för veteraner 19-20 mars. 
Cirka	200-250	åkare	kommer	att	delta	och	
de kommer främst att hålla till kring Älvsby 
folkhögskola och vid Kanisbacken.

Barn- och fritid informerar

Skolövergripande

Skolinspektionen genomförde under februari 
månad regelbunden tillsyn i Älvsbyns kom-
muns samtliga skolverksamheter. Återkopp-
ling och resultat av inspektionen kommer att 
ske under andra halvan av april månad. Ett 
antal brister har redan kommunicerats från 
Skolinspektionen, bland annat att kommu-
nen brister i att erbjuda modersmålsunder-
visning och studiehandledning på moders-
mål. Ytterligare brister kommer troligen att 
vara hur det systematiska kvalitetsarbetet sker 
på huvudmannanivå. Ett led i att förbättra 
analysdelarna i kvalitetsarbetet är att delar av 
skolans ledningsgrupp under läsåret genom-
går en analysutbildning via Umeå universitet. 

Förskolan
Till Barn och fritidsutskottet kommer ett 
ärende att behandlas vid sammanträde den 
9 mars där förskolan begär en utökning av 
antalet kompetensdagar från 2 till 3 per år. 
En viktig del i förskolan är att säkerställa 
planering och genomförande av verksamhe-
ten. I och med den nu ”ny-gamla” reviderade 
läroplanen i förskolan ska barns utveckling 
och lärande bedömas utifrån utveckling av 
förmågor som kreativitet, ansvarstagande 
och empati, förmågor som enligt forskning 
har stor betydelse för att individer ska lyckas 
i utbildning och senare i livet. Utökningen 
av K-dagar syftar till att kvalitetssäkra och 
utveckla undervisningen i förskolan. 

Grundskolan
Från och med februari är förberedelseklassen 
igång i Vidsel med i dagsläget 13 elever. Mig-
rationsverket har annonserat att ytterligare 
platser vid asylboendet i Vidsel kommer att 

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          
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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!Snöskulpturer i Lomtjärnsparken under Vinterfesten.



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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Äldreomsorgen

Under hösten startade projektet ”Förstärkt 
hemteam” inom äldreomsorgen med stöd av 
förstärkt bemanning i Äldreomsorgen. Erfaren-
heten av projektet under de tre månader som 
arbetet varit igång visar på att: 6 personer har 
fått stöd från teamet, minskade kostnader för 
medicinsk färdigbehandlade, färre personer med 
behov av korttidsinsats, minskade insatser av 
hemtjänst, möjlighet till fortsatt boende med/
utan hemtjänst, frigjorda platser på korttids. 
Under mars månad kommer ett förslag till 
fortsatt verksamhet med förstärkt hemteam 
att presenteras och förhandlas med de berörda 
fackliga organisationerna. 
 Kön till SÄBO är för närvarande 17 personer. 
 Ny enhetschef inom hemtjänsten är Louise 
Grönlund. Vidare pågår rekrytering av ny chef 
inom omsorgen om funktionshindrade.
 Årets anhörigvecka för yngre och äldre 
genomfördes 15-22 februari. Programmet för 
veckan har samplanerats mellan olika fören-
ingar, studieförbund, svenska kyrkan samt 
Älvsbyns kommun. Syftet med anhörigveckan 
är att erbjuda anhöriga något som bryter var-
dagsmönstret något som ska ge stimulans och 
utveckling. Höjdpunkten och den mest besökta 
aktiviteten var föreläsningen om Alzheimers 
sjukdom med föreläsare Nils Andreasen från 
Karolinska institutet. Andra aktiviteter kan 
nämnas livsberättelser om hur det är att vara 
anhörig till personer med drogberoende, att leva 
med KOL och sömnapné. Representanter från 
Patientnämnden besvarade frågor och förde en 
dialog med åhörarna om olika processer kring 
patientärenden. 
 Under veckan invigdes även en balansbana i 
motionshallen på Fluxen. Syftet med banan är 
att aktivera balanssinnet och lära kroppen att 
reagera på obalans. Tränar i motionshallen gör 
man efter egna förutsättningar och under eget 
ansvar. Syftet med motionshallen är att mot-
verka social isolering, utöka sitt nätverk och att 
stärka kroppen. Antalet besökare under Anhö-
rigveckan ökar och under årets vecka besökte 
cirka 650 personer de olika aktiviteterna.

Socialtjänsten informerar

Flyktingläget

Ensamkommande ungdomar 
Rekrytering av två enhetschefer samt ytterligare 
en socialsekreterare till ensamkommande flyk-
tingbarn pågår. Verksamheten har vuxit kraftigt 
under andra halvåret 2015. För närvarande har 
vi fyra boenden med en verksamhet om totalt 
47 ungdomar: Ett femte boende är klart att tas i 
bruk under våren.  Sedan december 2015 har vi 
inte mottagit någon ungdom till vår verksamhet 
för ensamkommande flyktingungdomar. Under 
våren kommer troligen flyktingmottagandet att 
öka vilket sannolikt innebär att vi blir anvisade 
fler ungdomar. Handläggningstid för ansökan 
om permanentuppehållstillstånd ligger i dagslä-
get på 12-16 månader. 

Arbete och integration (AoI)
Inom verksamheten beroende och skadligt bruk 
har vi under 2015 haft stora kostnader för vård 
och missbruksbehandling om totalt 3 380 tkr. 
Under året har tre LVM-beslut (lagen om vård 
av missbruk) verkställts till en kostnad om
1 000 tkr. Under 2014 verkställdes inte något 
LVM-beslut.
 Kommunen ansvarar för institutionsvård och 
insatser i övrigt som syftar till att den enskilde 
integreras i arbete, studier och finna en plats 
i	samhällslivet	i	övrigt.	Den	som	har	haft	ett	
långvarigt och omfattande bruk av alkohol/
droger får problem inom olika livsområden. 
Psykisk ohälsa, arbete och försörjning, rela-
tioner, kriminalitet och fysisk hälsa är typiska 
problemområden hos den som har ett drogbe-
roende.		Den	som	har	ett	beroende	har	också	
generellt svårt att lösa problem som kräver 
långsiktighet.	De	har	vant	sig	med	att	hantera	
sina problem genom att fly in i det kortsiktiga 
välmående som drogen ger. Att bli drogfri tar 
lång tid och kräver därför långsiktiga lösningar 
för att patienten ska klara av att hantera sitt liv 
utan droger.
 Missbruket av droger ger problem inom flera 
olika	livsområden.	Det	innebär	att	det	räcker	
inte bara med att bli drogfri, för att hen ska 
komma till ett tillfrisknande. Psykisk ohälsa 
i form av depression och ångestproblematik 

förekommer mycket ofta. Svag eller ingen 
förankring på arbetsmarknaden, ensamhet med 
svag eller avsaknad av nätverk hör också till de 
problem som hen har att arbeta med under sitt 
tillfrisknande.
 Arbetet med att skapa de bästa inre och yttre 
förutsättningarna för den som är motiverad 
till att komma till ett tillfrisknande kräver 
därför många kompetenser.  Att sakna nyktra 
och drogfria vänner, att inte veta hur hen ska 
förhålla sig till andra i lunchrummet på sin 
arbetsplats, att uppleva sig själv som värdelös, 
att sakna utbildning och arbetslivserfarenhet är 
exempel på svårigheter som det är nödvändigt 
att den drogberoende hanterar i sin väg till 
tillfrisknande.
 Kommunens ansvar är att bistå den enskilde 
med kunskaper om beroendesjukdomen, hur 
den kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt av den 
drabbade så att hen inte förstör sitt liv och 
hälsa.	Det	utförs	via	samtal	i	öppenvård,	men	
också i institutionsbehandlingar som utförs på 
vissa HVB-hem. För att den enskilde klienten 
ska stärka sin autonomi i övrigt är samverkan 
mycket viktig. På AoI sker därför ständigt 
förändringar internt för att stärka samverkan 
mellan AoI:s olika verksamhetområden. 
 Arbetsmarknadsenheten bistår med kunskap 
och kompetens hos personalen för att bistå och 
vägleda klienterna utifrån de behov de har. 
 Samverkan med socialpsykiatrienheten har 
också påbörjats och det är ett viktigt utveck-
lingsområde.	De	har	bland	annat	till	uppgift	
att stötta den enskilde att stå kvar i process, att 
upprätta och behålla en livsstil med funktionel-
la rutiner som främjar integrationen i samhället, 
den psykiska hälsan och tillfrisknandet i övrigt.
 Framtiden visar på att äldre personer med 
beroende av framförallt alkohol ökar, denna 
grupp är inte alltid hjälpt av konventionella 
behandlingsmetoder beroende på sviktande 
fysisk hälsa och sviktande kognitiv förmåga. 
Ensamhet utgör många gånger en ”triggande 
orsak” till att alkoholkonsumtionen ökar hos 
den enskilde. Samarbetet med äldreomsorgen är 
viktig i dessa situationer.


