
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!
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Näringslivsutveckling 

Storforsen
Under sommaren har vi bemannat 
Storforsen sju dagar i veckan med två 
vaktmästare som arbetar deltid. Turistin-
formationen har också varit bemannad 
sju dagar per vecka från mitten av juni till 
mitten av augusti. 

Testregion
Tillsammans med Arjeplogs, Arvidsjaurs 
och Älvsbyns kommun pågår ett arbete 
med att stärka regionen som Sveriges test-
region. I samverkan med Business Sweden, 
Invest in Norrbotten och SPGA, biltester-
nas intresseorganisation, ser vi över hur vi 
kan stärka den befintliga testverksamheten 
samtidigt som vi ser på möjligheterna med 
att ta fram nya testområden. 

Näringslivsprogram
Ett nytt näringslivsprogram för de kom-
mande åren tas fram i samverkan med 
företagarorganisationer och politiker 
under september månad. Som beslutstöd 

finns kommunens översiktsplan och 
strategiska plan.  

Kostfunktionen 

Under sommar- och semestermånaderna 
har verksamheten på de jouröppna köken 
samt Fluxenköket flutit på bra. Vi har 
varit förskonade från sjukdomar och större 
incidenter. Detta känns som en bra start 
inför den spännande hösten som nu kom-
mer med ny personal på flertalet arbets-
platser. Det kommer att bli täta träffar och 
uppföljningar med de nya arbetslagen i 
höst, men det är även dags för skydds- och 
brandronder, investeringar samt lönere-
vision. 
 I september åker kostchefen tillsam-
mans med kockarna från förskoleköken på 
en utbildning med fokus på maten för små 
barn. Två kockar från Älvåkraköket och 
Åsens förskolekök kommer dessutom att 
gå en utbildning i mat/diabetes hos barn. 
På Fluxen kommer det pågående arbetet 
med förbättrade beställningsrutiner att 
fortsätta. Vi lämnar den omoderna pap-

pershanteringen och använder oss mer och 
mer av vårt kostdataprogram Mashie.

Kommunövergripande

Gemensamt lönecenter
Beslut om inrättande av ett gemensamt 
lönecenter tillsammans med Piteå kom-
mun är taget av båda kommunernas 
kommunfullmäktige. Den arbetsrättsliga 
processen i Piteå är slutförd och verksam-
hetsövergången genomförs 2016-09-01. 
Under hösten kommer verksamheten 
fortsätta bedrivas från respektive kommun 
med ambitionen att samordningen ska 
vara verkställt till årsskiftet. Lönecentret 
kommer att etableras i apotekets gamla 
lokal under hösten.  
 En chef till lönecentrat är rekryterad 
och hon heter Arlene Björk. Arlene kom-
mer närmast från ett personalchefsjobb 
i en hotellkoncern och före det arbetade 
hon som avdelningschef vid Trafikverket. 

Företaget Yokohama testar däck på Arctic Falls anläggning. 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. 

Barn- och utbildningsenheten informerar          
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Chefsrekrytering
Rekryteringen av två enhetschefer till en-
heten för personlig assistans är nu klar. De 
heter Anna-Karin Andersson och Desiree 
Berg. Anna-Karin har redan tillträtt sin 
befattning och Desiree tillträder 15 augusti.

Sommaren 
Socialtjänstens många olika verksamheter 
är i behov av ett stort antal vikarier för att 
klara verksamheternas ansvar mot kund 
dygnet runt. Verksamheterna har fungerat 
på ett tryggt och bra sätt under sommaren. 
Behovet av vikarier ökar för varje år. En del 
sena avhopp av vikarier samt sjukskrivning-
ar har försvårat planeringen. Verksamhe-
terna beskriver att vikarierna gör ett väldigt 
gott arbete, de är flexibla och ansvarsfulla. 
Inom vissa verksamheter har sjukfrånvaron 
varit hög och samtidigt så är tillgången på 
vikarier under sommarmånaderna knapp. 
Detta har inneburit att både vikarier och 
ordinarie personal har jobbat extra samt att 
övertiden ökar. 
 Trots avsevärt minskade vårdplatser på 
lasaretten under sommaren har vi klarat att 
ta emot de medicinskt utskrivningsklara. 
De akuta platser kommunen har haft till 
förfogande, har inte nyttjats.

Socialtjänsten informerar

Omsorgen om funktionshindrade

Behovet av omsorg och stöd ökar inom LSS 
verksamhetsområde. Det är främst inom 
den dagliga sysselsättningen och fritids-
verksamheten där fler personer är aktuella 
för omsorg och stöd, men även behovet av 
fler lägenheter i gruppboende ökar inför 
framtiden.                                                                                                                                            
                                
Ensamkommande ungdomar

Regeringen har gett Migrationsverket i 
uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för 
att underlätta införandet av ett nytt ersätt-
ningssystem för ensamkommande barn 
per den 1 januari 2017. Uppdraget avser 
att säga upp samtliga överenskommelser 
mellan Migrationsverket och kommunerna 
avseende mottagandet av ensamkommande 
barn.  För att det nya systemet ska kunna 
träda ikraft den 1 januari 2017 behöver det 
nuvarande systemet avvecklas. För Älvsbyns 
del kommer nuvarande överenskommelser 
att sägas upp 2017-03-31. Syftet med nytt 

ersättningssystem är att det finns behov 
att förenkla dagens regelverk, dämpa 
kostnadsutvecklingen samt att minska den 
administrativa bördan både för kommuner 
och för Migrationsverket. 
 Dagens system med överenskommelser 
och avtal med Migrationsverket samt de 
ersättningar kommunerna får för att ingå 
överenskommelser om mottagande tas bort. 
Redan idag är mottagandet av ensamkom-
mande barn och ungdomar obligatoriskt 
för landets kommuner enligt en ny 
fördelningsmodell. Vidare kommer en ny 
ersättningsmodell att införas som bygger på 
en fast schablondel samt en rörlig del som 
bygger på kommunens beräknade andel 
av mottagandet enligt Migrationsverkets 
anvisningsmodell. 
 Mottagandet av ensamkommande barn 
och ungdomar har avsevärt minskat under 
2016, till och med augusti månad har 3 
ungdomar tagits emot. För närvarande 
finns totalt 54 ungdomar på boenden samt 
10 ungdomar i 18+ verksamheten.

Lokalerna vid Bygg- och anläggnings-
programmet har fortlöpt väl och loka-
lena kommer att vara ändamålsenliga vid 
skolstart trots att en del mindre justeringar 
kommer att behöva göras. 
 För Vidsel rektorsområde har Eje Lars-
son anställts som rektor. Eje kommer senast 
från Luleå kommun där han arbetat som 
rektor vid Örnäsets högstadieskola. Eje är 
bosatt i Krokträsk strax utanför Älvsbyn. 

Fritid & kultur

Genomförda aktiviter under sommaren:
• NationaldagsfirandepåKyrkmalmen

– Högtidstal av kommunalrådet med 
flaggöverlämnande, kulturskolans ensem-
bler och Lunds studentsångare spelade 
och sjöng. 

• Babypaketutdeladespåbiblioteket
onsdag den 15 juni.

• Vidselsfilialbibliotekiharisommarfått
en översyn av fackavdelningarna. 

• Gratissommarlovsaktiviteteravvarieran-
de slag för barn/ungdom 27/6 – 18/8, 
bland annat: bowling, bio, konstverk-
stad, badresor, SMÄKK musikcaféer, 
utedagar i stallet, fotboll mm.

• Ettantalolikaarrangemangharvariti
både byarna, Storforsen och Älvsbyn, 
bland annat: midsommarfirande, matfes-
tival, SMÄKK festival, Trolltagen mm.

Skolövergripande 

Sommaren har varit anmärkningsvärt lugn 
inom skolans sommarverksamheter, för-
skola och fritids. Dock visar det sig att an-
mälda barn till sommarverksamheterna inte 
nyttjar anmäld plats vilket har inneburit att 
personalkostnaderna blivit höga. Planering 
för sommaren utgår från vårdnadshavarnas 
önskemål om plats vid förskola eller fritids. 
Personalplanering utgår från detta vilket 
innebär högre kostnader. Vid BoF har 
sommaren också förflutit lugnt och antal 
ärenden har varit lågt. 

Barn- och fritid informerar

Vid Parkskolan, Vidsel skola och Timmer-
svansen har renoveringar av lokaler pågått 
under sommaren. Vid Parkskolan har per-
sonalutrymmen och klassrum renoverats, 
det första på grund av en fuktskada i gol-
ven. I Vidsel har flytt från institutionsbygg-
naden genomförts och iordningställande av 
undervisningslokaler i högstadiebyggnaden. 
Dock kommer det inte att vara helt klart 
till skolstart på grund av att arbetet tagit 
längre tid än planerat. 

Utdelning av babypaket på biblioteket. Foto: Robin Nilsson.


