
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

Näringslivsprogram
Ett nytt näringslivsprogram för år 2017-
2018 har tagits fram i samverkan med 
företagarföreningar i kommunen. Tillsam-
mans har vi tagit fram en handlingsplan 
för Älvsbyns kommuns framtida tillväxt. 
Näringslivskontoret tar under hösten fram 
aktiviteter till näringslivsprogrammet. 

Etableringar
Arbetet med Laver samt datacenter fortgår 
enligt planerna. Vad gäller Laver väntar 
vi på Bergstatens beslut inom bearbet-
ningskoncessionen som beräknas komma i 
höst. Möten med Boliden fortsätter under 
hösten. Inom datacenter genomgår vårt 
marknadsbolag The Node Pole en ägarför-
ändring. Energibolag i regionen vill äga en 
mera framträdande roll i bolaget, vilket vi 
anser positivt. Noterbart är också att våra 
två etableringar är en av de högst priori-
terade aktiviteterna i vårt nya näringslivs-
program som vi har tagit fram tillsammans 
med företrädare för företagarföreningar i 
kommunen. 

Landsbygdsutveckling
Till byaföreningarna i kommun har vi 
genomfört informationer om möjligheter 
med landsbygdsutveckling. Informationen 
har främst riktats till projektet Spira Mare 
som har en budget på 43 miljoner för 
utveckling av landsbygden i Luleåregionen 
till år 2020. 

Kostfunktionen 

På gång under hösten
Under september månad genomförs 
skydds- och brandronder i de flesta skol- 
och förskolekök. 

Vecka 38 var det hållbarhetsvecka och i 
år var det bland annat tävlingen ”minska 
matsvinnet” på skolorna som finns med 
som en del i hållbarhetstänket. Skolorna 
tävlar mot varandra och den skola som 
minskar sitt svinn mest (räknat i gram/
ätande) vinner efterrätt som kommer att 
serveras den 14 oktober. Målet är förstås 
att uppmärksamma att det slängs mycket 
mat i onödan och att det är enkelt att göra 
något åt. Det är bättre att hämta mat flera 
gånger än att ta för mycket och inte orka 
äta upp.
 Vegetariska världsdagen (1 oktober) 
uppmärksammas i skola och förskola 
liksom på Restaurang Fluxen.
 I samband med att ”nytt särskilt bo-
ende” i kommunen fortsätter att utredas 
kommer även Fluxenköket att utredas/ge-
nomlysas. Räcker köket till för framtidens 
behov då det redan idag är väldigt trångt? 
Idag sker utskick av mat till 23 enheter 
dagligen samt portionsförpackade kylda 
matlådor till personer med matdistribu-
tion (biståndsbedömd).

Personal
Efter sommarens många pensionsavgångar 
har nu ny/nygammal personal börjat i 6 
av kostverksamhetens 13 kök. Arbetslagen 
fungerar mycket bra, men vikariebristen är 
ett stort problem. Dels har några vikarier 
fått en tillsvidareanställning och dels finns 
det för få vikarier och det blir ännu mer 
kännbart när flera verksamheter ”slåss” om 
samma vikarier.

Samhällsbyggnad

Miljö och byggverksamheten bedrivs i 
huvudsak enligt plan dock med någon 
eftersläpning. Vi har just nu en vakans på 

miljöinspektörssidan som vi hoppas kunna 
fylla från oktober, annars kan det bli svårt 
att klara tillsynsuppdraget. Det är ovanligt 
högt tryck på byggsidan och många 
ärenden rör fritidshus och anläggningar 
kopplat till energiförsörjning.

Skrotbilar
Antalet ärenden ökar och det är svårt att 
hinna handlägga alla ärenden då många 
ärenden tar lång tid. Det är ofta svårt att 
nå fordonens ägare med beslut och de fles-
ta besluten måste kungöras. Verksamheten 
är svår att finansiera genom fakturering då 
fordonens ägare inte går att hitta.

GIS och kartverksamhet
I höst är flygfotografering beställd för 
Kanisområdet och hela vägen ut mot 
Nygård som underlag för utökning av 
primärkartan. 
 En upphandling pågår av utredning av 
förutsättningarna att göra lantmäteriför-
beredande mätningar i kommunal regi 
genom samverkan i Luleåregionen. 

Översikts- och detaljplanering

Samråd i fokusgrupper pågår kring den 
fördjupade översiktsplanen för centrum. 
Ett första samrådsmöte hölls med de 
politiska partierna i augusti. Tyvärr var 
det flera partier som uteblev. Samråd hålls 
i september med bland annat skolelever, 
kommunala handikapp och pensionärsrå-
det och köpmännen.

På detaljplansidan pågår flera planer 
parallellt: 

•	 Detaljplanen	för	Nya	Västermalm	är	
föremål för granskning inför antagande.

•	 Pumparen	1	är	ute	på	samråd	och	nästa	
steg är granskning. 

•	 En	planförfrågan	i	Lillkorsträsk	är	uppe	
för beslut i kommunstyrelsen angående 
planbesked. Ett tidigt samråd har hållits 
med företagen inom området. 

•	 Detaljplanen	för	området	Nybergshäg-
nan inväntas kommunstyrelsens beslut 
om lokalisering av äldreboendet innan 
planförslaget upprättas. Om äldreboen-
det blir lokaliserat där bedömer miljö- 
och byggkontoret att vårdcentralen 
måste planeras på annan plats.

•	 Detaljplanen	för	Altuna	industriområde	
är i slutfas och planen är nästan färdig 
att antas. Ett yttrande inväntas från Diskussioner kring Älvsbyns framtid i det nya näringslivsprogrammet. 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          

Redaktör/foto: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström
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lärare verksamma i förskola, fritidshem, 
grundskola och gymnasieskola. Lönelyftet 
ska i snitt för varje lärare vara mellan 2500 
– 3500 kr/mån. Skolhuvudmän ska senast 
31 oktober rekvirerat pengar motsvarande 
lönelyftet, i rekvisitonen ska också namn 
på de som ska ha lönelyft framgå. 

Förskolan

En genomlysning av förskolans verksam-
het har under tiden maj – september 
genomförts i syfte att spåra förskolans 
kostnader. Det har under ett antal år 
framgått att förskolornas verksamhet i 
Älvsbyns kommun i jämförelse med andra 

Fritid & kultur

Händer på FORUM hösten 2016:

To 15/9 Barnteater 3-6 år, 
 ”Jagad av T-Rex”

Fr 16/9  Stuffa.

Fr 16/9 Barnteater 6-9 år,
 ”Sans och balans”

On 21/9 Demensföreningen, ABF före-
 läsning med Edna Alsterlund.

To 22/9 Norrbotten Big Band och 
 Amini Anabi.

Fr 23/9 Barnteater 3-6 år, 
 ”Den manickfika resan”

Ti 4/10 Kvinnojouren, föreläsning 
 med Patrik Sjöberg.

To 6/10 Kvinnojouren, föreläsning 
 med Paulina Bengtsson.

To 13/10 Dans I Nord, ”Beyond words”

Fr 14/10 Stuffa.

On 19/10 - lö 22/10 Skapande förskola
 3-5 år, ”Min pappa Bianca 
 och jag”

To 20/10 – fr 21/10 Skapande skola.

Fr 21/10 Teaterföreningen,
 Ronny Eriksson.

Må 24/10 – to 27/10 Ung Scen Norr, 
 ”Gymnasiet – Tidningsdöden”

To 27/10 Skapande skola.

Fr 28/10 Teater för åk 7-9, 
 ”Dollface – duckface”

To 3/11 Tolvtimmars – höstlovsaktivitet

Barn- och fritid informerar

Må 7/11 – on 9/11 Skapande förskola 
 3-5 år, ”ABC”

On 9/11 Teaterföreningen, ”Främling”

Fr 18/11 – lö 19/11 RFSL, Pite älv Pride

To 1/12 Musik för 6 – 12 år, ”Bygg en 
 låt” med The Chickpeas Band.

Fritidsverksamhet för ungdom från åk 6 
och uppåt har direktupphandlats. 
 Preliminärt kommer följande aktiviteter 
att antas under perioden 30/9 – 18/12 
2016:

•	 Musik	tillsammans	-	10	torsdagar	under	
3 timmar i SMÄKK:s lokal. ABF.

•	 Diskobowling	-	3	lördagar	(1	lördag	i	
okt, nov och dec) x 2 timmar. Folkets 
Hus förening.

•	 Biovisning	-	10	lördagar.	Folkets	Hus	
föreningen.

•	 Street	&	Breakdance	-	8	fredagar.	Exiled	
dance crew.

•	 Kulturutveckling	hos	ungdomar.	10	
fredagar. Mutcho.

Ovanstående grundutbud av fritidsaktivite-
ter kompletteras löpande av ungdomarna.

Skolövergripande

Processen med lärarlönelyftet pågår och 
kommer att ta i anspråk en stor del av så-
väl förskolechefernas tid som rektorernas. 
Lärarlönelyftet är en statlig satsning på 
lärare där 3 miljarder kronor ska fördelas 
ut till 60 000 av landets dryga 260 000 

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!

Luftfartsverket angående höga objekt 
innan detaljplanen kan antas av kom-
munstyrelsen. 

•	 Detaljplanen	för	Norra	Nyfors	industri-
område har vunnit laga kraft.

Trafik
Det har varit och är fortfarande omfat-
tande störningar i trafiken på grund av dels 
spårbyten på järnvägen och dels bredbands-
utbyggnaden som pågår i centralorten. 
Arbetena har även genererat en hel del 
trafikärenden och lokaliseringsärenden 
avseende materialdepåer. 
 Den långsamma hanteringen av trafikä-
renden efter nämndens och kommunstyrel-
sens beslut i trafikärenden skapar irritation 
bland medborgarna då det tar lång tid att 
få beslut verkställda genom fysiska åtgärder, 
t.ex. farthinder eller vägmärken.

Kommunövergripande

Gemensamt lönecenter
Beslut om inrättande av ett gemensamt lö-

necenter tillsammans med Piteå kommun 
är taget av båda kommunernas Kommun-
fullmäktige. Den arbetsrättsliga processen 
i Piteå är slutförd och verksamhetsöver-
gången är genomförd och samtlig personal 
tackade nej till erbjudandet om att få börja 
jobba i Älvsbyns kommun. 
 Under hösten kommer verksamheten 
fortsätta bedrivas från respektive kommun 
med ambitionen att samordningen ska 
vara verkställd till årsskiftet. Verksamheten 
etableras i apotekets gamla lokal.  
 Rekrytering av personalen är nu slut-
förd och introduktion genomförs löpande 
under hösten. 

Bemanningsenheten
Sommaren har flutit på utan större svårig-
heter. Med juli som undantag har vi haft 
något fler beställningar per månad under 
juni-augusti jämfört med samma period 
2015. Antalet lösta beställningar ligger på 
samma nivå som antalet lösta beställningar 
ifjol, däremot har vi fler olösta beställning-
ar under denna sommar. Det har alltså 

varit något fler beställningar totalt sett, 
men inte funnits fler tillgängliga vikarier 
att tillgå denna sommar jämfört med ifjol 
sommar.
 Under september inventerar vi vika-
rietillgången per enhet tillsammans med 
respektive chef för att ha så uppdaterad 
information som möjligt och samtidigt 
introducera fler vikarier i de fall så är 
nödvändigt. 
 För närvarande behövs fler tillgängliga 
vikarier till framförallt förskola/ skola då 
det är inom dessa verksamheter det är 
störst andel olösta vikariebeställningar sett 
per verksamhet. Annonsering kommer att 
ske vid nästa annonseringstillfälle. 
 Introduktion kommer även att kunna 
erbjudas inom förskolan samt Älvåkra-
skolan för att ge en ny vikarie bättre 
förutsättningar inför en anställning samt 
öka chanserna att vi behåller duktiga 
vikarier längre.

Pessimistkonsulten Ronny Eriksson bjuder på 
ett och annat inom satir, humor, ståupp och 
en massa musik. Foto: Anna Huerta.



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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Äldreomsorg

Projektet ”Förstärkt hemteam” har under 
våren ändrat inriktning till ett ”utred-
ningshemteam”. Anledningen till inrikt-
ningsförändringen är att kunna förbättra 
möjligheterna till ett kvarboende genom 
att på ett tydligare och effektivare sätt 
kunna tillgodose behoven för den enskilde 
samt att kunna samordna insatserna effek-
tivare. Målsättningen är att den enskilde 
ska få en snabb och tydlig utredning och 
bedömning i sin hemmiljö där personen 
har den bästa förutsättningarna att hitta 
tillbaka till sina vanor och rutiner för att 
på bästa sätt kunna nyttja sina förmågor 
vid en hemgång från sjukhuset, vilket ökar 
möjligheten till att kunna bo kvar i sitt 
ordinära boende.
 Den uppföljning som är genomförd 
under augusti månad visar att under de 3 
månader som utredningshemteamet varit 
igång har 8 personer fått beslut om insats. 
Medelåldern på dessa personer är 87,9 
år. 6 personer är kvinnor och 2 personer 
män. Vid vårdplanering har 4 personer 
kommit direkt från sjukhuset, 3 personer 
har kommit från hemmet samt 1 person 
från korttidsverksamhet. Efter genomförd 
utredning bor 3 personer fortfarande kvar 
i sitt hem övriga 5 personer har insats 
korttids helt eller delvis. 
 Vidare har vi under denna period haft 
lediga platser i korttidsverksamheten samt 
att vi klarat att motta samtliga medicinskt 
färdigbehandlade från sjukhuset.

Arbete och integration

Inom verksamheterna Ekonomiskt bi-
stånd, Integrationsenheten samt Miss-
bruksenheten är personalbemanningen 
för närvarande begränsad. Detta innebär 
att obokade besök begränsas, kontakt för 
att boka besök sker genom socialsekrete-
rare eller genom att lämna in en skriftlig 
ansökan. Telefontiden begränsas till kl. 
08.30-09.30, andra tider hänvisas till 
växeln som tar emot samtal och skickar 
information till respektive enhet/socialse-
kreterare. Rekrytering av socialsekreterare 
är påbörjad.

Socialtjänsten informerar

Färdväg Älvsbyn 
2015 ansökte och beviljades Älvsbyns 
kommun ”Ersättning för att stärka och 
utveckla verksamhet med flyktingguider 
och familjkontakter enligt § 37 förordning 
2010:1122”. Medel användes för att starta 
projekt ”Färdväg Älvsbyn”. Projektet har 
pågått i ett år.

Syftet med projektet var att: 

•	 öka	självkänslan	hos	deltagarna	och	
möjligheten, att påverka sin egen situa-
tion genom ökad vardagskunskap att 
underlätta vägen in i det civila samhället 
genom utbildningsinsatser och flykting-
guideverksamhet. 

•	 kontakter	mellan	nyanlända	skulle	
koordineras och bli verklighet genom 
att Älvsbyns kommun tillsammans med 
Älvsby folkhögskola skulle bygga upp 
verksamheten ”Vän i Älvsbyn”. 

•	 skapa	utrymme	för	att	utveckla	ett	
långsiktigt koncept för en förbättrad 
inkludering för nyanlända, som skulle 
kunna bli en del av den ordinarie verk-
samheten i samverkan mellan Älvsbyns 
kommun och Älvsby folkhögskola.

Aktiviteter 

Utbildningsinsatser i form av två utbild-
ningstillfällen i veckan där den ena träffen 
bestod av privatekonomi och den andra 
handlade om egenhälsa. Det har varit en 
omgång med 10 träffar under hösten och 
en ny grupp startades upp under våren.  
Arbetsförmedlingen godkände utbildning-
en som en etableringsaktivitet.
 En flyktingguideverksamhet startades 
upp av Tseghezeab Eiman, tidsbegränsad 
anställning på Arbete och integration, 
genom stöd från Arbetsförmedlingen, 
nystartsjobb. Arbetsuppgifter: rådgivning, 
stöd och hjälp utifrån de behov som fun-
nits hos de nyanlända. Under projektets 
tid han har haft kontakt med och hjälpt 
drygt 100 individer.

”Vän i Älvsbyn” startades upp. Insatsen 
handlar om integration på individnivå där 
svenskar och nyanlända får möjlighet att 
mötas, lära sig av varandra och bli vänner. 
Intresserade har fått ansöka om att bli en 
vän och de har sedan matchats ihop med 
individer som andra med liknande intres-
sen och önskemål. Vid projektets slut in-
kommit 51 intresseanmälningar. Totalt har 
”Vän i Älvsbyn” 33 matchade individer + 
barn. 18 individer är ännu inte matchade 
och 5 matchningar väntar på att få träffas. 
”Vän i Älvsbyn” kommer att utvecklas 
under hösten 2016 för att i framtiden 
implementeras i befintlig verksamet. 

Utvärdering av projektet visar följande:

•	 Ovanstående	mål	är	uppnådda.

•	 Projektet	har	stärkt	samarbetet	mellan	
kommunen och Älvsby folkhögskolan 
och andra i civila samhället. Samver-
kan har främst skett mellan Älvsbyns 
kommun och Älvsby folkhögskola. Från 
Älvsbyns kommun deltog integrations-
samordnaren, enhetschef enheten för 
ensamkommande barn och ungdomar, 
samt personal från 18+ verksamheten.

•	 Älvsbyns	kommun	har	kunnat	arbeta	
med integration på ett mer långsiktigt 
och strukturerat sätt.

•	 Insatserna	inom	projektet	har	nått	ut	till	
nyanlända i kommunen.

Framtid 

”Vän i Älvsbyn” och flyktingguideverk-
samhet kommer att fortsätta även under 
hösten 2016 och våren 2017 för att hitta 
former för implementering i befintliga 
verksamheterna. 
 ”Vän i Älvsbyn” har blivit beviljade 
ytterligare projektpengar för att utveckla 
verksamheten. Älvsbyns folkhögskola 
kommer att ha ansvar för den praktiska 
delen.

kommuner är kostsam. Utredningen har 
muntligen delgetts Barn- och fritidsut-
skottet och kommer i skriven form senast 
den sista oktober. 

Grundskolan

Vid Knut Lundmarskolan finns sedan ter-
minsstart en grundsärskoleklass. Behovet 
av en grundsärskoleklass har under de se-
naste tre åren inte funnits utan elever med 
rätt att mottas i grundsärskolan har läst 
integrerat i grundskolan. I takt med ett 
ökat behov från elever med rätt att mottas 
i grundsärskolan har grundsärskoleklassen 
etablerats. 

Gymnasiet/Vux

Antalet elever som antagits till nationellt 
program år 1 vid gymnasiet är 68 vilket är 
anmärkningsvärt högt i jämförelse med ti-
digare år då antalet varit så lågt som dryga 
30. Sammanlagt finns idag 238 elever vid 
Älvsbyns gynmasieskola. Vid vuxenut-
bildningen finns i dag dryga 60 elever vid 
SFI och ytterligare ca 150 elever inom 
resterande delar av vuxenutbildningen. 
 Till kommunstyrelsen finns ett ärende 
från Barn- och fritidsutskottet angående 
uppstart av El- och energiprogrammet vid 
Älvsbyns gymnasieskola med start från ht 
2017 med.  

Barn- och familjeenheten (BoF)

En hälsovecka för barn och unga har ge-
nomförts v 36 via BoF försorg. Innehållet 
i hälsoveckan har varit Hjärtlungräddning 
(HLR), föreläsningar om bland annat 
kost, motion, alkohol och droger till prak-
tiska inslag som cykelbanor. Medverkande 
föreningar har varit ryttarföreningen, 
brukshundsklubben, dansdraget, Älvsby 
simsällskap, Älvsby basket och Älvsby 
skid-	&	orienteringsklubb.	Ett	mycket	
uppskattat initiativ som vänder sig till 
våra barn och unga i samhället där syftet 
handlar om att få kunskap om vikten vid 
en god hälsa.


