
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

Företagsutveckling
Under hösten genomförs många aktivitet-
er för att stärka företagandet och syssel-
sättningen. Ett par exempel är informa-
tion till nyföretagare och informa tion till 
utlandsfödda i samverkan med Mutcho 
invandrarförening. Dessutom genomför vi 
en inspirationskväll till företagsledare. Syf-
tet med kvällen är att rekrytera deltagare 
till ett ledarutvecklingsprogram.   

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 att 
ta fram nya testområden. 

Luleåregionen
I den urbaniseringstrend som vi ser finns 
Älvsbyns konkurrensfördelar främst i 
närheten till våra grannkommuner Luleå, 
Boden och Piteå. Tillsammans är vi 
den största befolkningskoncentrationen 
norr om Uppsala. Arbetsmarknadsre-
gion marknadsför vi under varumärket 
Luleåregionen, främst för rekrytering av 
norrbottensfödda barnfamiljer i Mälar-
dalen. Under september månad har vi, 

tillsammans i Luleåregionen, genomfört 
en inflyttningsaktivitet på fotografiska 
museet i Stockholm. Argumentet är inte 
bara arbete utan även möjligheterna till en 
bra boendemiljö och en god livs kvalité.

Kompetensförsörjning 

Hittills i år ser vi inga trendbrott i antalet 
vikariebeställningar utan de ligger fortfa-
rande på ca 9 000 vikarietimmar fördelat 
på 1 500 - 1 600 beställningar per månad.
 Annonsering efter fler timvikarier inom 
flera yrkesområden sker under hösten. 
Hittills har det bland annat resulterat i 
ett flertal intresseanmälningar för vikariat 
inom förskolan. I förskolan kan nya vi-
karier numera få möjlighet att genomgå 
en introduktion innan anställning. Detta 
ger förhoppningsvis nya vikarier bättre 
förutsättningar att leva upp till de krav 
och förväntningar som ställs.
 Innan årets slut kommer det finnas ca 
30 personer vars tidsbegränsade anställ-
ning konverterats till en tillsvidareanställ-
ning inom Socialtjänstens verksamhets-
område på Bemanningsenheten och som 
inte än är stadigvarande placerade på 
en egen tjänst. Det är anställningar som 
undersköterska, vårdbiträde, vårdare och 
personlig assistent som konverterats. Dessa 
personer bemannar långtidsvikariat och än 
så länge har det inte inneburit några större 
svårigheter att hålla dem sysselsatta. 
 Under de senaste två åren är det totalt 
ca 50 personer som konverterat till en 
tillsvidareanställning och av dem har ca 20 
personer kunnat placeras på egna tjänster.
 Det kan konstateras att det finns ett 
stort behov av vikarier till långtidsvikariat. 
Antalet långtidsvikariat är också en stor 
anledning till att det är förhållandevis 
många som konverterar in. Det är ingen 
av dessa 50 personer som konverterat sina 
tidsbegränsade anställningar genom att 
endast arbeta på vikariat vid korttidsfrån-
varo 1-14 kalenderdagar. 
 För varje person som går på långtidsvi-
kariat finns en person färre att täcka upp 
för korttidsfrånvaron.
 Konverteringar inom andra verksamhe-
ter än ovanstående sker i jämförelse väldigt 
sällan, högst 1-2 per år.

Kommunövergripande

Ny organisation kommunledningskontoret
Just nu pågår en översyn av kommunled-
ningskontorets organisation och uppdrag 
och anledningarna till det är bland annat:

•	 Kansliet	står	inför	stora	pensionsav-
gångar. 

•	 En	översyn	av	stödfunktionernas	upp-
drag och organisation återfinns som ett 
politiskt uppdrag i Strategisk Plan. 

•	 Kommunchefen	har	gett	ett	uppdrag	att	
anpassa organisationen för framtidens 
behov och krav. 

•	 Vissa	administrativa	uppgifter	kommer	
att flytta från fastighetsbolaget till kom-
munledningskontoret. 

•	 Förutsättningarna	för	HR-funktionen
	 (Human	Resources/personalfrågor)	

förändras i och med bildandet av löne-
centrum.

I arbetet med den nya organisationen har 
ett	antal	ledstjärnor/målbilder	identifierats	
och dessa är:
•  Vi ska finnas ”nära” kunden/medborgaren. 
 Innebär att kundens upplevelse är att 

vi finns nära och tillgängliga. Uppnås 
exempelvis med anpassade öppetti-
der.	Receptionen	i	kommunhuset	ska	
uppfattas som en kundtjänst där man 
får hjälp med de flesta frågor man har, 
samt införande av e-tjänster för att vara 
tillgängliga 24-7.  

•  Våga ifrågasätta arbetsuppgifter. 
 Eftersom vi gör en genomlysning av 

hela kommunledningskontoret, inte 
enskilda avdelningar, så tittar vi även på 
uppdrag och arbetsuppgifters fördelning 
inom organisationen. Kan vi göra bättre 
och effektivare ur ett processperspektiv? 

•  Rätt kompetens för framtidens krav 
 och behov. 
 I samband med rekrytering så ska vi 

titta på framtiden vad gäller kompetens. 
Vilka	krav	ställs	i	framtiden	och	hur	
möter vi dessa vid rekrytering, så att 
kompetensen är anpassad till kommun-
ledningskontoret och dess nya uppdrag. 

•  En HR-funktion i organisationen. 
	 Idag	finns	kompetens	inom	HR	(per-
sonalfrågor)	både	på	personalavdelning	
och bemanningsenhet. För att använda 
kompetens på bästa sätt samt anpassa 
organisationen för framtiden, pågår ett 
utvecklingsarbete	inom	HR-området.

Målsättningen är en ny organisation för 
kommunledningskontoret i början av 
2017. Hur det nya kommunledningskon-
toret ska se ut, vilka krav som ställs på 
det samt fördelning av arbetsuppgifter är 
frågor som vi jobbar intensivt med under 
hösten.

Stefan Enbom, vd för Luleå Hockey och Mar-
kus Gustavsson, vd för PR-byrån Prime som är 
utnämnd till världens mest kreativa PR-byrå 
föreläste i Älvsbyn vid en inspirationskväll för 
företagsledare. Foto Sterling Nilsson.



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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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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Personal
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det nya tjänstestället.  

Lokalutredning
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den samt för några av partierna. 
Mer underlag är begärt av politi-
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kostnaderna för skolskjutsarna till 
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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
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Personlig assistans

Från och med november månad kom-
mer samtliga assistansgrupper att kunna 
dokumentera i dokumentations- och 
journalsystemet	VIVA,	digitalt	direkt	från	
sina arbetsplatser. Tidigare har detta inte 
varit tekniskt möjligt vilket har inneburit 
att dokumentationen skett i pappersform, 
som i sin tur inneburit merarbetet att i ett 
senare skede föra över dessa anteckningar 
digitalt	i	VIVA.	Vidare	så	utbildas	all	
personal under oktober månad i ett nytt 
digitalt tidsredovisningssystem för rap-
portering till Försäkringskassan. Tidigare 
tidsredovisning har även den redovisats 
på pappersblanketter. Fördelen med att 
kunna dokumentera och tidsredovisa 
digitalt är dels att den redovisade tiden 
till Försäkringskassan kvalitetssäkras samt 
att den administrativa hanteringen för 
enhetscheferna minskas.

Flyktingsituationen

Färre asylsökande väntas enligt Mig-
rationsverkets septemberprognos. På 
grund av fler kontrollåtgärder från EU 

Socialtjänsten informerar

och regeringens beslut om tillfälliga 
uppehållstillstånd och ID-kontroller har 
Migrationsverket skrivit ner sina progno-
ser. Prognosen för antalet asylsökanden 
2016 skrevs ned till 34 500 personer varav 
3 000 är ensamkommande barn. Under 
inledningen av 2016 har betydligt fler 
människor skrivits ut ur migrationsverkets 
mottagningssystem, än som tillkommit. 
Detta innebär bland annat att ett stort 
antal av de tillfälliga asylboendena som 
tillkom under 2016 kommer att avvecklas.
För 2017 är bedömningarna mer osäkra 
eftersom det ligger längre fram i prognos-
perioden. Planeringsscenariot är 51 000 
asylsökande till Sverige varav 4 500 är 
ensamkommande barn.

Ensamkommande barn

Eftersom asylsökande ensamkommande 
barn och ungdomar minskat kraftigt 
under 2016 och bedöms fortsättningsvis 

ligga på en relativt låg nivå under 2017, så 
kommer detta att påverka vår verksamhet. 
En pågående översyn av vår verksamhet 
för ensamkommande ungdomar pekar på 
en kraftig minskning av verksamheten. 
 I dagsläget har vi verksamhet med 53 
ungdomar fördelade i 4 boenden samt en 
utslussningsverksamhet. Prognosen för 
den 1 januari 2018 pekar på ett troligt be-
hov av ett boende för 15 ungdomar samt 
en	utslussningsverksamhet/stödboende	för	
20 ungdomar. Personalmässigt innebär 
detta att vi står inför övertalighet av per-
sonal under 2017. En övertalighetsprocess 
har inletts vilket kommer att resultera i att 
ett antal anställda kommer att beröras av 
övertaligheten. Inom verksamheten finns 
olika	kom	pe	tenser/tjänster	som	arbetsgi-
varen kommer att ta hänsyn till. Målet är 
att kunna omplacera på lediga tjänster så 
långt det är möjligt utifrån ställda kompe-
tenskrav.

i Älvsbyn 2016 pågår. Återredovisning 
till skolinspektionen sker den 31 oktober. 
Skolinspektionens föreläggande mot Älvs-
byns kommun har i stort pekat på brister 
i huvudmannens systematiska kvalitetsar-
bete inom fritidshem, grundsärskola, gym-
nasieskola och vuxenutbildningen. Två 
andra områden där förelägganden skrivits 
är inom huvudmannens rutiner för att ta 
emot och utreda kränkningar samt tillgång 
till studiehandledning på modersmål. 
 Till återredovisningen bedömer skolche-
fen att de förelägganden kommunen fått 
är avhjälpta. 

Gymnasiet/Vux

Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på 
utbildningar där kommuner, utbildnings-
anordnare och företag samverkar för att 
öka attraktionskraften och kvaliteten på 
tekniskt inriktade utbildningar. Teknikcol-
lege Norrbotten är ett samarbete mellan 
gymnasieskolorna i Luleå, Piteå, Kalix och 
Boden. Utbildningarna utformas i samar-
bete med regionens företag och innehål-
let är anpassat för att matcha företagens 
behov. 
	 Vid	Älvsbyns	gymnasieskola	pågår	
arbetet med att certifiering ska kunna 
genomföras 2017.

Fritid & kultur

Redovisning av sommarlovsaktiviteter 2016
Tillsammans	med	ABF,	NBV,	Älvsby	FH,	
ÄRF,	Mutcho	m.fl.	ordnade	Fritid	&	
Kultur gratis sommarlovsaktiviteter för 
barn och ungdomar i åldern 6-15 år under 
perioden	27/6	-	18/8	2016.
 Utbudet av aktiviteter bestod av bow-
ling, bio, dans, konstverkstad, öppen scen, 
utedag i stallet, fotboll och andra idrotts-
aktiviteter samt badresor till Nordpoolen.
 Totalt antal deltagare var 1 920 barn 
och ungdomar under 40 aktivitetsdagar. 
Av dessa var 63 % pojkar och 37 % 
flickor. Pojkar i åldersgruppen 9-12 år var 
de som var flitigast på att närvara under 
aktiviteterna.  
 För sommarlovsaktiviteterna 2016 fick 
Älvsbyns kommun 180 305 kronor av 
Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor	(MUCF).	Stödet	till	varje	
kommuns sommarlovsaktiviteter fram-
räknas av MUCF med utgångspunkt på 
statistik över antalet barn i hushåll med 
försörjningsstöd i respektive kommun. 
Stödet till sommarlovsaktiviteter kommer 
att utgå 2016-2019 under förutsättning av 
Riksdagens	godkännande.

Skolövergripande

Lärarlönelyftet är genomfört och i Älvs-
byns kommun har detta inneburit att 
56 pedagoger inom förskola, fritidshem, 
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grundskola och gymnasieskola har fått ett 
permanent lönelyft om 2 500 kronor per 
månad. Under innevarande läsår har möj-
lighet funnits för skolhuvudmän att an-
söka om statsbidrag för lågstadiesatsning 
och fritidshemsatsning. Bidragsramen för 
Älvsbyns kommun var inom lågstadiesats-
ningen drygt 2,9 mkr och för fritidshem 
ca 295 tkr. Utöver den tilldelade ramen 
inom lågstadiesatsningen fanns möjlighet 
att ansöka om en utökad ram vilket har 
gjorts. Detta har inneburit att utöver den 
tilldelade ramen har 1,43 mkr tilldelats 
kommunen. Statsbidraget avser kostan-
der för personal och fortsatt fokus på att 
säkerställa en god tillgång till pedagoger 
i verksamheten och utgör en tydlighet i 
vår satsning på en bra skola. Den utökade 
bidragsramen kommer att användas till att 
lösgöra resurser för verksamhetsutveckling 
inom	vårt	utvecklingsområde	med	Röda	
repet. 
 Lärarförbundet genomför årligen en 
ranking bland landets skolkommuner. 
Älvsbyn har de senaste åren placerat sig 
väl i nationell jämförelse. 2016 visar att 
Älvsbyn är en skolkommun med god och 
stabil kvalitet där årets rakning visar på 28 
av	290.	Visserligen	ett	tapp	från	föregå-
ende år då placeringen var 16 av 290. 
Förskolechefer och rektorer arbetar med 
att analysera orsak till årets lägre placering. 
 Arbetet med återkoppling till Skolin-
spektionen efter deras regelbundna tillsyn 


