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Upphandling - Både livsmedelsuppRekrytering
handlingen ochekonomichef,
två mattransportuppKommunens
Mats
handlingar (Älvsbyn och Vidsel) ska
Björk, har sagt upp sig och rekryvara klara under maj månad. Livsteringen
av hans efterträdare
har
medelsupphandlingen
är det Piteå
startats
upp.
Rekryteringen
komkommun som sköter och även den
mer
at genomföras
ett rekryhär gången
är Älvsbyn, av
Arvidsjaur
och
Arjeplog med på samma.
Möjlighet att
teringsföretag.
Förhoppningsvis
lämna anbud
enskilda
”varukorgar”
kommer
vi hapåen
ny ekonomichef
kommer förhoppningsvis göra att fler
på plats innan semesterperioden.
lokala producenter väljer att lämna anUnder
bud, t uppsägningstiden
ex på kött, potatis ellerkommer
fisk. Ett
Mats
att
ett stort antal
av målen slutföra
med mattranportupphandärenden
som
han är
ansvarig
för.
lingen inom
Älvsbyn
är att
senarelägga
hämttiderna
hurekonodet är
Fram
till och jämfört
med attmed
en ny
nu. Alltrekryterats
för att ha såkommer
korta varmhållmichef
Gunilningstider som möjligt.
la Lundin, administrativ chef, vara
Kostdataprogram - Införandet
av kosttjänsteförrättande
ekonomichef.

dataprogrammet Mashie pågår för
fullt. Två utbildningsdagar är genomITförda
- Förbättrad
Help Desk
och programmet
fylls nu med
För
att
ytterligare
för
data för att sedan tas underlätta
i bruk. Användningsområdena
är blandhar
annatIT-avdelnäringsdig
som användare
beräkningar,
beställningar
och inneningen
utvecklat
funktionen
att
hållsförteckning
på
kylda
portioner.
anmäla in ärenden digitalt. Nu
Arbetsmiljö
- En upphandling
av matkan
du anmäla
in ärenden
oavsalsmöbler till skolmatsalar är gjord
sett om du har vanlig mail (full
och inom kort kommer möblerna att
Notesklient),
eller bara
levereras. Det webbmail
är Älvåkra, Vidsel
samt

webbläsare (tex Internet Explorer).

Vistträsk som utrustas med nya möb- av handlingarna endast digitalt till
ler,
i matsalarna
Enlikadana
annan som
fördel
är att vi på
påKnut
IT-av- ordinarie ledamöter, ersättare får papLundmarkskolan
och
Parkskolan.
delningen lättare kan planeraDe
och pershandlingar. Efter uppdatering av
nya möblerna är ljuddämpade (både systemet kommer även nämndernas
följa upp ärenden. Det är därför
borden och stolarna), lättorkade och dokumentation att hanteras digitalt.
mycketgårbättre,
både
som
stolarna
att hänga
uppför
på dig
borden
IT
användare
och
för
oss
på
IT-avdelför att underlätta städning.
ningen, att du anmäler in ärenden Migrering från Novell till Microsoft Personal
Migreringen av socialtjänsten är inne
till oss digitalt istället förPersonec
att ringa.
Systemstöd/systemförvaltning
- i sitt slutskede och bedöms vara klar
Dialog är genomförd med Piteå kom- i början av mars. Då påbörjas diskusHur om
duattanmäler
in ärenden
mun
minska behovet
av system-till sioner och planering tillsammans med
förvaltning.
Målet
är
att
under
2014 skolan för att migrera skolmiljön. Den
Help Desk hittar du på Personalsirevidera
nuvarande
avtal
med
Piteå migreringen har en intim koppling till
dan under IT.
och därmed minska tjänsteköpet för skolans IKT-plan.
systemförvaltning med upp till 25 %.
Ledning och Utveckling (L/U)
Information
Ekonomi
Nu kan ni tipsa utomsocknes om Enligt direktiven i Strategisk plan
Inköpsfunktionen - Upphandlings- och 2014-16 så har en översyn av lokalvåratt senaste Älvsbybladet är ute i
inköpsfunktionen är etablerad på eko- den inom kommunen påbörjats.
digital version. www.alvsbyn.se,
nomiavdelningen.
Näringslivsutveckling
Om Älvsbyn,- Älvsbybladet.
Årsredovisning
Arbetet med ÅrsredoPersonalförsörjning för år 2020 - I fevisning 2013 är inne i sitt slutskede.
bruari har en utredning påbörjats i
Friskvård
Kansli
syfte att ta fram ett beslutstöd för vår
Friskvårdsinformation
och frisk- framtida personalförsörjning. Med den
Digitalisering
Politisk administration
Ytterligare
satsningar har under
du nuad-på planerade
-vårdsaktiviteter
Digitaliseringen av hittar
den politiska
koppargruvan i Älvsbyn
vintern
de de
ungas
ministrationen
fortsätter.Personalsidan,
Fullmäktiges finns
det ettgjorts
behovför
avatt
attmöta
ta fram
www.alvsbyn.se,
behov
i
Kanisbacken.
Här
är
ett av
sammanträde
2014-02-17
var
det
sista
kommande
årens
rekryteringar
för
föPersonal.
där möteshandlingarna distribuera- retagen i kommunen
och
kommunen
alla hopp som byggts.
des både via papper och digitalt. Från själv.
och med nästa möte sker distribution Näringslivsklimat - Älvsbyn fortsätter
sin positiva utveckling av företagsklimatet. Älvsbyn präglas främst av ett
fungerande arbete kring dialog och
information, redovisar Svenskt Näringsliv. Älvsbyns sammanfattande
omdöme steg från 3,6 till 3,8, vilket är
bästa resultatet
i Norrbotten.avseende
betsledare och Kristina, Marianne detförsta
förhandlingen

Socialtjänsten informerar
Individ- och familjeomsorg
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort
en ranking av Sveriges 290 kommuner ur integrationssynpunkt.
Älvsbyn finner vi på 35:e plats. Inte
illa!
Äldreomsorgen
Från och med 1 april startar vi den
nya fördelningen av arbetsuppgifter inom hemtjänsten. Åsa och
Stig kommer att fungera som arSida 1 av 2

och Anna som biståndshandläg- Miljö/Bygg/Räddning
arbetsbrist inom socialtjänsten.
gare. Arbetsterapeuter-na Inga Samverkan
Detta ärmed
konsekvenser
av upp
de bePiteå - Startar
gemensammasom
GISfinns
(Geografiskt
och Monica kommer att ta över vårtsparingskrav
i budgeten
i början av nästa
bostadsanpassningen.
Föränd- informationssystem)
för 2009.
ringen kommer att gälla på prov månad. GIS är ett datorbaserat system
för att samla in, lagra, analysera och
till årsskiftet, då en utvärdering presentera
Omsorgen
om funktionshindrageografiska
data.
ska göras för att bestämma om vi de
SARETS - Älvsbyn, Kalix, Boden, Luska permanenta verksamheten i leå Behovet
av boende
och sysseloch Piteå kommuner,
Trafikverket,
denna form.
sättning för funktionshindrade
Kollektivtrafikmyndigheten
med flera är
harakut.
inlettViarbete
medhitta
en gemensam
försöker
lösningar!
Den 2 april genomfördes den trafikstrategi inom ett projekt som
heter SARETS (Samverkan regional
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trafikstrategi) och som leds av Trivec- tionskraft och öka befolkningen. De- kvaliteter under ytan som bara behötor. Det går ut på att skapa ett hållbart sign handlar om en upplevelse av en ver putsas av litet. I projektet är även
transportsystem för dels persontrafik plats, men även att lyfta fram en plats Luleå, Överkalix, Arvidsjaur, Kiruna,
dels gods vilket även
attvid
innehistoria,
kultur och traditioner.
Övertorneå och Boden med. Övriga
förkommer
personal
Älvsbyns
kommun
bära att försöka få ökande anslag till
kommuner i länet har tidigare gjort
Uppstartsmöte
är genomfört till Projektgrupp ”Ny skola”
Personal
kostnadernai Älvsbyn
för skolskjutsarna
Norrbottens väg- och järnvägsnät.
denna resa och syftet är att vi gemeni sömmarna
av
Den nya enhetschefen till barn- där
c:avår
4.4pärla
mkrsynades
plus ökade
kostnader
beslusamtKommunstyrelsen
kan göra Norrbotten (KS)
ännu mer
Projektet
Designa Norrbotten
- I februaarkitekter,
designers,
och familjeenheten,
Karin
Lund- kommunchefer,
i den ordinarie linjetrafiken tillattraktivt
tade att
projektgrupp
som inrätta
besökslänenmen
framför
ri startades ett projekt upp som hand- näringslivschefer, ett kommunalråd
som län
där arbeta
man vill fram
bo. Härnäst
berg-Bergstedt, började sin tjänst dryga 900 tkr, sammantaget utgårallt som
skall
underlag
lar om utveckling av tätorters centrum. med flera. Betyget blev ungefär ett
ska
gruppen
syna
Överkalix.
den
1
april.
Tills
vidare
kommer
dessa kostnader
nästan
5,4det
mkr. för uppförandet av en ny skola.
Vi är åtta kommuner som granskas av samhälle
med potential
men där
Karin att ha
kontor
på IFO.
Nya behöver
per läsår.
dagsläget
är det av158 I gruppen ingår, på beslut av KS:
arkitekter
via sitt
Luleås
tekniska
univergöras Ilitet
ansiktslyftningar
sitet,
dessutom
granskarsöks
vi varandra.
och kommunen
förIT-avatt
lokaler
för enheten
för när- fastighetsägare
elever
i kommunen
som
har
skol- Kommunalråd, ordförande i BarnRekrytering
En
annan
fördel
är att
vi på
Syftet
är
att
stärka
kommunens
attrakpärlan
ska
bli
en
riktig
pärla.
Det
finns
varande
och
enheten
kommer
att
skjuts.
Kommunens ekonomichef, Mats delningen lättare kan planera och och utbildningsnämnden, oppo-
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lokaliseras
utanför
kommunhuset
Björk,
har sagt
upp sig
och rekrymen
i
kommunens
lokaler.
teringen av hans efterträdareKomhar
mandeupp.
läsårs
tjänsteplanering
startats
Rekryteringen
komär påbörjad
och kommunicerad
mer
at genomföras
av ett rekrymed
facken
inom
ramen
för Fas
teringsföretag.
Förhoppningsvis
Fritid & Kultur
05. I nuläget
är det
1.5dörrar
åa avoch
fast
kommer
ha en
ny
ekonomichef
Forum
- viArbetet
med
personal
som
inte
är
tjänsteplacebrandlarm
håller semesterperioden.
på att avslutas på Fopå
plats innan
rum.
Larmzoner
för inbrottslarm
hålrad
till
nästa
läsår.
Vidarekommer
kommer
Under uppsägningstiden
ler
påpersonal
att utarbetas.
viss
att
få
byta
rektorsMats att slutföra ett stort antal
Föreningar
- Föreningsträffar
är för.
geområde,som
detta
på att
den
ärenden
hanberor
är ansvarig
nomförda.
Deltagande
politiker
Sture
aktuella
behörigheten
vid
Fram
till och
med att en behövs
ny ekonoNordin
och
Johan Johansson. Fördet
nya
tjänstestället.
michef rekryterats kommer Gunil-

följa upp ärenden. Det är därför sitionens representant centerparBudgetbättre, både för dig som tiet, kommunchef, skolchef, rektor
mycket
Eftersom och
det för
kanossförväntas
ett vid Lekenskolans rektorsområde,
användare
på IT-avdelframtida
ekonomiskt
läge
betydningen, att du anmäler in ärenden lärarfacken, skolledarna och komligt
sämre
än
arbetar
skol-kommunen
munal. fått
Projektgruppen
harattträftill
oss
digitalt
istället
för
att ringa.
lar
som
måste
tasdagens,
fram. Inspektionen
ett statsbidrag för
ledningen
med
olika
besparingsfats
en
gång
och
har
ytterligare
pekar också på skolledarnas arbetsbe- arbeta med kompetensutveckling av tre
åtgärder
utöver
de
en
eventuell
möten inplanerade
till och med
lastning
yrkar
på att
vilket i förlängingen
Hur
duochanmäler
in arbetsgivaren
ärenden
till matematiklärare,
genomför
kartläggning
av
skolledarnas
också
utvecklar
ämnets
innehåll
vid att
lokalöversyn
kan
ge.
Här
är
det
såmaj
månad.
Gruppen
kommer
Help Desk hittar du på Personalsiarbetstid.
Man
pekar
också
på
att
en
våra
skolenheter.
Totalt
deltar
28
läledes
personella
besparingar som besöka Kråkbergsskolan i Sunderdan
under
IT.
tydlig beskrivning av arbetets innehåll rare från Älvsbyn i detta. Som en del
ses över, dessa kommer att kom- byn samt Luleå kommun för att ta
saknas. För att säkerställa att kommu- i utvecklingsarbetet har man deltagit
municeras
mot
såväl
del av deras projektarbete
Information
nens
chefer inom
skolan
har enpolitiken
lång- i matematikbiennalen,
en nationellmed
som
kommunens
ledningsgrupp.
nya
skoloch
förskolemiljöer.
Nu kan
tipsa utomsocknes
siktig
och nigodtagbar
arbetsmiljö börom matematikmässa som detta år hållits
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eningar som inte hade möjlighet att

lakomma
Lundin,
vara
på administrativ
anvisade kvällar chef,
har beretts
Lokalutredning
tjänsteförrättande
ekonomichef.
den möjligheten på dagtid.
Lokalutredningen är presenterad
Kulturskolan - Enskild undervisning
politikerna
isång
kommunstyrelITiför
-instrument
Förbättrad
Help
Desk
och
vårterminen
sen,attBarnoch och
utbildningsnämn2014:
180
elever
23 i kö. Elevens
För
ytterligare
underlätta
för
den
samt
för
några
av
partierna.
val
på
Älvåkraskolan
vårterminen
2014:
dig som användare har IT-avdeldrama
och
dans. är
Elevens
valav
i Vidsel
Mer underlag
begärt
politiningen
utvecklat
funktionen
att
vårterminen
2014:
drama.
Barnteater,
ken
så
att
ett
fullständigt
beslutsanmäla in ärenden digitalt. Nu
Kultur i Centrum – 8 gånger med start
underlag
finns in
inför kommande
kan
du 3/2
anmäla
måndag
för åk 1-3.ärenden oavpolitiska
beslut.
Förutom
lokalfråsett
du har
(full
Dansom
i Nord
– 15vanlig
gånger mail
med
start
gor görs
översyn
avbara
skol16/1
för åkockså
1-8,
2en
grupper.
Notesklient),
webbmail
eller
skjutsarna
i
syfte
att
undersöka
webbläsare
(tex
Interneti årskurs
Explorer).
Teaterprojektet
- Projektet
nio
möjligheterna
effektiviseringar
stöds
av Fritid &till
Kultur
under avsluoch således
tande
repetitionerockså
i april ekonomiska
med dramapedagog.
Lokaler
på
Forum
eko
besparingar. I dagslägetoch
uppgår

vikt
vid Älvsbybladet
detta. I förlängningen
att läggas
senaste
är ute i i Umeå. Att en tydlig satsning gjort
säkerställer
då
kommunen
en
uthållig
digital version. www.alvsbyn.se, i matematik syns i undervisningens
chefsorganisation inom skolan vilket innehåll och den matematiktävling
Om Älvsbyn, Älvsbybladet.
är en viktig del för kvaliteten i verk- som genomförts vid kommunens skosamheten.
lor visar på goda resultat. Prisutdelning
Friskvård
för de vinnande matematiktävlande
Förskolan
Friskvårdsinformation och frisk- eleverna hålls i mars, pris delas ut av
Arbetet med att utöka med ytterligare skolchefen.
Ytterligare
satsningar
Som ytterligare
ett har
led under
i
vårdsaktiviteter hittar du nu på
en avdelning vid Pärlans förskola på- att utveckla
vintern
gjorts
för
att
möta
de
ungas
undervisningen
har
Vidsel
www.alvsbyn.se,
Personalsidan,
går.
I nuläget har samverkan
skett med skola varit först ut med att genomföra
behov i Kanisbacken. Här är ett av
Personal.
huvudskyddsombud där lokalernas kollegiala klassrumsbesök i syfte att på
alla hopp som byggts.
utformning i stort är fastställda. Dock ett positivt sätt bidra
till skapandet av
kommer inte processen att kunna fort- goda lärandesituationer.
sätta förrän tidigast i mitten av mars då
borrprover måste tas på golv i de nya Barn- och familjeenheten (BoF)
lokalerna. Provsvaren beräknas då vara I BoF’s organisation har två specialpeklara i mitten av mars månad. Visar dagoger med inriktning mot förskolan
provsvaren på att golvet är förorenat funnits under ett antal år. I och med
måste nytt beslut tas gällande ombygg- ny skollag och tydliggörande av förnadskostnaderna eftersom man då skolechefens ansvar för BIBASS (Barn
betsledare
och Kristina,
Marianne
förstaav särskilt
förhandlingen
måste
bila ut befintligt
golv och
gjuta i behov
stöd) flyttas
chefPimpelfiske
påavseende
Piteälven
ett
nytt.
Någon
kalkyl
för det finns i skapet
för specialpedagogerna,
från
och
Anna
som
biståndshandlägarbetsbrist
inom socialtjänsten.
dagsläget
inte. Det pekar på att platsBoF till förskolechef
gare. Arbetsterapeuter-na
Inga enhetschefen
Detta är vid
konsekvenser
av de bebrist
förskolankommer
kommer att
att uppstå
Timmersvansens
och iMonica
ta över vidsparingskrav
somförskoleområde.
finns i budgeten
under våren. I dagsläget är 20 barn Någon annan förändring av arbetes
bostadsanpassningen.
Förändför
2009.
oplacerade och samtidigt är samtliga innehåll för specialpedagogerna komringen kommer
gälla
på prov mer inte att ske. En ny ansökan om
avdelningar
vid tätortatt
redan
fulla.
till årsskiftet, då en utvärdering statsbidrag
Omsorgen
omförstärkt
funktionshindragällande
elevhälsa
Grundskolan
gjorts. I denna ansökan har vikt
ska göras för att bestämma om vi harde
Vid skolenheterna Knut Lundmark- lagts vid att förstärkning övergripande
ska permanenta verksamheten i Behovet av boende och sysselskolan och Parkskolan pågår ett ar- specialpedagogtjänst riktat mot grunddenna
sättning för funktionshindrade är
bete
medform.
att profilera enheterna. Knut skolan
gjorts.
akut. Vi försöker hitta lösningar!
Lundmarkskolan väljer naturligt en
Redaktör/foto:
profil
rymdtema.
Under
läsåret
Den med
2 april
genomfördes
den Peter Lundberg
pågår en satsning på matematik
Ansvarigdär
utgivare: Magnus Nordström

Socialtjänsten
informerar
nomiskt stöd för pedagogers arbetsinsats.

IndividMötesplatsoch
för familjeomsorg
ungdom - After school
onsdagar mellan kl. Fokus
16-21 och
Nyhetsmagasinet
har Saturgjort
dayranking
5 mellanav
kl. Sveriges
17-22 på Forum.
en
290 kommuner
ur integrationssynpunkt.
Skolövergripande
Älvsbyn
finnertill
vi på
35:e plats. Inte
Återkoppling
Arbetsmiljöverkets
inspektion av skolans verksamhet sker
illa!
13 mars. Huvudmannen ska då presentera hur man långsiktigt kommer
Äldreomsorgen
att arbeta med det systematiska arbetsFrån
och med 1 april startar vi den
miljöarbetet. Det som tydliggörs av
nya
fördelningen
av arbetsuppinspektionen
är att rutiner
saknas för
gifter
inom
hemtjänsten.
Åsaföljs.
och
att säkerställa att systematiken
Gemensamma
riktlinjer
ochsom
enhetStig
kommer att
fungera
arlig dokumentation är ytterligare de-
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Äldreomsorg
Äldre- och anhörigveckan har gePersonal
nomförts 10/2 – 16/2. Utvärdering
Den
nya kommer
enhetschefen
barnav
veckan
att ske i till
slutet
av
och
familjeenheten,
Karin
Lundmars månad. Intresset fortsätter att öka
berg-Bergstedt,
började
sin tjänst
från
år till år och antalet
besökare
var
rekordstort
i år. Tills
Föreningarna
har varit
den 1 april.
vidare kommer
drivande,
ett stort
ansvar
Karin att de
hahar
sitttagit
kontor
på IFO.
Nya
för att veckan kunnat genomföras.
lokaler för enheten söks för närÅrets vecka har innehållit allt från kulvarande
och enheten kommer
att
tur
och samhällsorientering
till frisklokaliseras
utanför
kommunhuset
vård och hälsa.
men
i kommunens lokaler.
KomOmbyggnationerna
på Nybergas
äldreboende
för att skapa
en sammanmande läsårs
tjänsteplanering
slagen
korttids/särskild
boendeenhet
är påbörjad
och kommunicerad
pågår. Från och med 1/4 beräknas 6
med facken inom ramen för Fas
särskilda boendeplatser stå klara och
05. I nuläget
är det
åa av fast
under
maj beräknas
de 71.5
korttidsplatpersonal
som
inte
är
tjänsteplaceserna bli klar för inflyttning.
rad
till nästa läsår. Vidare
kommer
Implementeringen
av förstudien
i
äldreomsorgen
viss personal pågår.
att få Förhandlingar
byta rektorspågår
med detta
respektive
fackliga
organiområde,
beror
på att
den
sationer som blir berörda av omorgaaktuella behörigheten behövs vid
nisationerna i hemtjänsten, samt i häldetoch
nyasjukvårdsteamet.
tjänstestället. Under mars
somånad flyttar de 3 enhetscheferna i
Lokalutredning
hemtjänsten
till nya lokaler på Ugglan
iLokalutredningen
anslutning till sina hemtjänstgrupper.
är presenterad
Vidare
kommer de itvåkommunstyrelavgiftshandlägför politikerna
garna att flytta till Ugglan och organisen, Barn- och utbildningsnämnsatoriskt placeras under enhetschefen
denhemtjänst.
samt för Biståndshandläggarna
några av partierna.
för

Mer underlag är begärt av politiken så att ett fullständigt beslutsunderlag finns inför kommande
politiska beslut. Förutom lokalfrågor görs också en översyn av skolskjutsarna i syfte att undersöka
möjligheterna till effektiviseringar
och således också ekonomiska
besparingar. I dagsläget uppgår

har flyttat till gemensamma lokaler mensam chef. När dessa förändringar
tillsammans med övriga hälso- och är genomförda och de tillfälliga särskilkostnaderna för skolskjutsarna till Projektgrupp ”Ny skola”
sjukvårdsteamet. Från 1 april kommer da boendeplatserna är klara kommer vi
c:a 4.4 mkr plus ökade
kostnaderatt Kommunstyrelsen
(KS)arbetet
beslubiståndshandläggarna
och anhörigstökunna påbörja det viktiga
i den ordinarie
linjetrafiken
att inrätta
en projektgrupp
det/förebyggande
hemsbesök
att till- tillmedtade
att stärka
kvarboendet.
dryga
tkr, sammantaget
utgår som skall arbeta fram underlag
höra
och 900
förstärka
enheten hälso- och
sjukvård/myndighetsteamet
dessa kostnader nästanmed
5,4gemkr. för uppförandet av en ny skola.

per läsår. I dagsläget är det 158
elever i kommunen som har skolskjuts.
Budget
Eftersom det kan förväntas ett
framtida ekonomiskt läge betydligt sämre än dagens, arbetar skolledningen med olika besparingsåtgärder utöver de en eventuell
lokalöversyn kan ge. Här är det således personella besparingar som
ses över, dessa kommer att kommuniceras mot såväl politiken
som kommunens ledningsgrupp.

I gruppen ingår, på beslut av KS:
Kommunalråd, ordförande i Barnoch utbildningsnämnden, oppositionens representant centerpartiet, kommunchef, skolchef, rektor
vid Lekenskolans rektorsområde,
lärarfacken, skolledarna och kommunal. Projektgruppen har träffats en gång och har ytterligare tre
möten inplanerade till och med
maj månad. Gruppen kommer att
besöka Kråkbergsskolan i Sunderbyn samt Luleå kommun för att ta
del av deras projektarbete med
nya skol- och förskolemiljöer.

Intresset för äldre- och anhörigveckan fortsätter att öka.
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