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Kostfunktionen
På gång under hösten
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IT. Fluxen.
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Information
Kanisområdet och hela vägen ut mot
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till för framtidensom Nygård som underlag för utökning av
behov
då det redan
idag är väldigt trångt?
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förutsättningarna att göra lantmäterifördagligen samt portionsförpackade kylda
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Älvsbybladet.
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matlådor
till personer
med matdistribugenom samverkan i Luleåregionen.
tion (biståndsbedömd).

Friskvård

Personal
Översikts- och detaljplanering
Friskvårdsinformation
och friskEfter
sommarens många pensionsavgångar
Samråd iYtterligare
fokusgruppersatsningar
pågår kring den
har under
har
nu ny/nygammal personal
i 6 på
vårdsaktiviteter
hittar börjat
du nu
fördjupade översiktsplanen för centrum.
av kostverksamhetens 13 kök. Arbetslagen
gjorts för att möta de ungas
www.alvsbyn.se, Personalsidan, Ett vintern
första samrådsmöte hölls med de
fungerar mycket bra, men vikariebristen är
behov
i Kanisbacken.
Här
politiska
partierna
i augusti. Tyvärr
varär ett av
Personal.
ett
stort problem. Dels har några vikarier
det flera partier som uteblev.
Samråd
alla hopp somhålls
byggts.
fått en tillsvidareanställning och dels finns
i september med bland annat skolelever,
det för få vikarier och det blir ännu mer
kommunala handikapp och pensionärsråkännbart när flera verksamheter ”slåss” om
det och köpmännen.
samma vikarier.
Samhällsbyggnad
Miljö och byggverksamheten bedrivs i

Socialtjänsten informerar
huvudsak enligt plan dock med någon
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 ar-

eftersläpning. Vi har just nu en vakans på

På detaljplansidan pågår flera planer
parallellt:
• Detaljplanen för Nya Västermalm är
föremål för granskning inför antagande.
• Pumparen 1 är ute på samråd och nästa
första
förhandlingen avseende
steg
är granskning.

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.

arbetsbrist
socialtjänsten.
En
planförfrågan inom
i Lillkorsträsk
är uppe
för
beslutär
i kommunstyrelsen
Detta
konsekvenserangående
av de beplanbesked.
Ett
tidigt
samråd
har
hållits
sparingskrav som finns i budgeten
med företagen inom området.
för 2009.

Detaljplanen för området Nybergshägnan inväntas kommunstyrelsens beslut
Omsorgen
om
funktionshindraom
lokalisering av
äldreboendet
innan
planförslaget
upprättas. Om äldreboende
det blir lokaliserat där bedömer miljöBehovet av boende och sysseloch byggkontoret att vårdcentralen
sättning
förpå funktionshindrade
är
måste
planeras
annan plats.

akut. Vi försöker
hitta
lösningar!
• Detaljplanen
för Altuna
industriområde
Den 2 april genomfördes den är i slutfas och planen är nästan färdig
Diskussioner kring Älvsbyns framtid i det nya näringslivsprogrammet. Foto: Peter Lundberg.
att antas. Ett yttrande inväntas från
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Barn- och utbildningsenheten informerar
Luftfartsverket angående höga objekt
innan detaljplanen kan antas av kommunstyrelsen.

necenter tillsammans med Piteå kommun
varit något fler beställningar totalt sett,
är taget av båda kommunernas Kommunmen inte funnits fler tillgängliga vikarier
fullmäktige. Den arbetsrättsliga processen
att tillgå denna sommar jämfört med ifjol
i
Piteå
är
slutförd
och
verksamhetsöversommar.
• Detaljplanen för Norra
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vid Älvsbyns
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gången
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respektive
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ha
så
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Trafik
Den nya enhetschefen till barn- c:a 4.4 mkr plus ökade kostnader Kommunstyrelsen (KS) besluUnder hösten kommer verksamheten
information som möjligt och samtidigt
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hel
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Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya per
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med
facken
inom
ramen
för
Fas
ligtoss
sämre
än dagens,
arbetar
skol-vikarier
munal.
teringsföretag.
Förhoppningsvis 2015.
till
digitalt
istället för
att ringa.
Antalet
lösta
beställningar
ligger
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2009 #03

Kommungemensam information

rad tilluppsägningstiden
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att
den
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behörigheten
vid
Fram
till och
med att en behövs
ny ekonodet
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michef rekryterats kommer Gunil-

lokalöversyn
kandu
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är det såHelp
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dan
under
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Information
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Barn- och fritid informerar

laFritid
Lundin,
administrativ chef, vara
& kultur
Lokalutredning
tjänsteförrättande
ekonomichef.
Händer på FORUM hösten
2016:
Lokalutredningen är presenterad
To 15/9 Barnteater 3-6 år,
politikerna
i kommunstyrelITför
- Förbättrad
Desk
”Jagad avHelp
T-Rex”
sen,
Barnoch
utbildningsnämnFör
att
ytterligare
underlätta
för
Fr 16/9 Stuffa.
den
samt
för
några
av
partierna.
dig
som Barnteater
användare
har IT-avdelFr 16/9
6-9 år,
Mer underlag
ärbalans”
begärt
av politi”Sans och
ningen
utvecklat
funktionen
att
ken
så
att
ett
fullständigt
beslutsOn 21/9 in
Demensföreningen,
ABF föreanmäla
ärenden digitalt.
Nu
läsning
Edna
Alsterlund.
underlag
finnsmed
inför
kommande
kan
du anmäla
in
ärenden
oavpolitiska
beslut.
Förutom
lokalfråTo
22/9
Norrbotten
Big Bandmail
och
sett
om du
har vanlig
(full
Amini
Anabi.
gor görs också
en översyn
avbara
skolNotesklient),
webbmail
eller
Fr
23/9 Barnteater
3-6att
år, undersöka
skjutsarna
i
syfte
webbläsare (tex Internet Explorer).
”Den manickfika resan”
möjligheterna till effektiviseringar
Ti 4/10 Kvinnojouren, föreläsning
och således också ekonomiska
med Patrik Sjöberg.
besparingar. I dagsläget uppgår

att senaste Älvsbybladet är ute i

Må 7/11 – on 9/11 Skapande förskola
digital 3-5
version.
år, ”ABC”www.alvsbyn.se,

Om9/11
Älvsbyn,
Älvsbybladet.
On
Teaterföreningen,
”Främling”

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

Friskvård
Musik för 6 – 12 år, ”Bygg en
Friskvårdsinformation
ochBand.
frisklåt” med The Chickpeas
vårdsaktiviteter hittar du nu på
Fritidsverksamhet
för ungdom
från åk 6
www.alvsbyn.se,
Personalsidan,
och uppåt har direktupphandlats.
Personal.
Preliminärt kommer följande aktiviteter
To 1/12

att antas under perioden 30/9 – 18/12
2016:

Individ- och familjeomsorg
Fr 14/10 Stuffa.
Nyhetsmagasinet Fokus har gjort
On 19/10 - lö 22/10 Skapande förskola
en
ranking
av Sveriges 290 kom3-5 år, ”Min pappa Bianca
muner urochintegrationssynpunkt.
jag”
Älvsbyn
finner
vi på
35:e plats.
To 20/10 – fr 21/10
Skapande
skola. Inte
illa!
Fr 21/10 Teaterföreningen,
Ronny Eriksson.

Äldreomsorgen
Må 24/10 – to 27/10 Ung Scen Norr,
”Gymnasiet
– Tidningsdöden”
Från och med
1 april
startar vi den
To 27/10
Skapande skola.
nya
fördelningen
av arbetsuppFr 28/10
Teater
för åk 7-9,
gifter
inom
hemtjänsten.
Åsa och
”Dollface
–
duckface”
Stig kommer att fungera som arTo 3/11
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Tolvtimmars – höstlovsaktivitet

Ytterligare satsningar har under
vintern gjorts för att möta de ungas
behov i Kanisbacken. Här är ett av
alla hopp som byggts.

• 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.

To 6/10 Kvinnojouren, föreläsning
Socialtjänsten
informerar
med Paulina Bengtsson.
To 13/10 Dans I Nord, ”Beyond words”

maj månad. Gruppen kommer att
besöka Kråkbergsskolan i Sunderbyn samt Luleå kommun för att ta
del av deras projektarbete med
nya skol- och förskolemiljöer.

• Biovisning - 10 lördagar. Folkets Hus
föreningen.

betsledare och Kristina, Marianne

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

första förhandlingen avseende

på Piteälven
• Street & Breakdance - 8 fredagar. Exiled lärare verksamma iPimpelfiske
förskola,
fritidshem,
och
Anna
som
biståndshandlägarbetsbrist
inom
socialtjänsten.
dance crew.
grundskola och gymnasieskola. Lönelyftet
Arbetsterapeuter-na
•gare.
Kulturutveckling
hos ungdomar. 10
och
Monica
kommer att ta
fredagar.
Mutcho.

Inga ska Detta
konsekvenser
av2500
de bei snitt förärvarje
lärare vara mellan
över – 3500
sparingskrav
som finnsska
i budgeten
kr/mån. Skolhuvudmän
senast
rekvirerat pengar motsvarande
bostadsanpassningen.
Föränd- 31 oktober
för 2009.
Ovanstående grundutbud av fritidsaktivite- lönelyftet, i rekvisitonen ska också namn
ringen kommer att gälla på prov på de som ska ha lönelyft framgå.
ter kompletteras löpande av ungdomarna.
till årsskiftet, då en utvärdering Omsorgen om funktionshindraSkolövergripande
ska göras för att bestämma om vi Förskolan
de
genomlysning
förskolans verksamProcessen
med lärarlönelyftet
pågår och
ska permanenta
verksamheten
i En Behovet
avav boende
och sysselhet
har
under
tiden
maj
–
september
kommer
att
ta
i
anspråk
en
stor
del
av
sådenna form.
sättning för funktionshindrade är
genomförts i syfte att spåra förskolans
väl förskolechefernas tid som rektorernas.
akut. Vi
försöker
lösningar!
kostnader.
Det
har underhitta
ett antal
år
Lärarlönelyftet är en statlig satsning på
Redaktör/foto:
Peter Lundberg
Dendär23 miljarder
april genomfördes
att förskolornas verksamhet i
lärare
kronor ska
fördelasden framgått
Älvsbyns
kommun
i jämförelse med andra
ut till 60 000 av landets drygaAnsvarig
260 000 utgivare:
Magnus
Nordström

www.alvsbyn.se

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

Gymnasiet/Vux

Barn- och familjeenheten (BoF)

Vid
finns sedan
terDenKnut
nyaLundmarskolan
enhetschefen
till barnminsstart en grundsärskoleklass. Behovet
och
familjeenheten,
Karin
Lundav en grundsärskoleklass har under de seberg-Bergstedt,
började
sin tjänst
naste
tre åren inte funnits
utan elever
med
rätt
läst
denatt1mottas
april.i grundsärskolan
Tills vidarehar
kommer
integrerat i grundskolan. I takt med ett
Karin att ha sitt kontor på IFO. Nya
ökat behov från elever med rätt att mottas
för enheten
söks för närilokaler
grundsärskolan
har grundsärskoleklassen
etablerats.
varande och enheten kommer att

Antalet elever som antagits till nationellt
En hälsovecka för barn och unga har geprogram år 1 vid gymnasiet är 68 vilket är
nomförts v 36 via BoF försorg. Innehållet
anmärkningsvärt högt i jämförelse med tii hälsoveckan har varit Hjärtlungräddning
digare år då antalet varit så lågt som dryga
(HLR), föreläsningar om bland annat
föridag
skolskjutsarna
”Ny
skola”
30.kostnaderna
Sammanlagt finns
238 elever vid tillkost,Projektgrupp
motion, alkohol och
droger
till prakÄlvsbyns
Vid vuxenutinslag som cykelbanor. Medverkande
c:a 4.4gynmasieskola.
mkr plus ökade
kostnadertiskaKommunstyrelsen
(KS) beslubildningen finns i dag dryga 60 elever vid
ryttarföreningen,
i den ordinarie linjetrafiken tillföreningar
tade har
att varit
inrätta
en projektgrupp
SFI och ytterligare ca 150 elever inom
brukshundsklubben, dansdraget, Älvsby
dryga 900
sammantaget utgårsimsällskap,
som skall
fram
resterande
delartkr,
av vuxenutbildningen.
Älvsbyarbeta
basket och
Älvsbyunderlag
Till
kommunstyrelsen
finns
ett
ärende
skid&
orienteringsklubb.
Ett
dessa kostnader nästan 5,4 mkr. för uppförandet av mycket
en ny skola.
från Barn- och fritidsutskottet angående
uppskattat initiativ som vänder sig till
per
läsår.
I
dagsläget
är
det
158
I
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Arbete och integration
Inom verksamheterna Ekonomiskt bistånd, Integrationsenheten samt Missbruksenheten är personalbemanningen
för närvarande begränsad. Detta innebär
att obokade besök begränsas, kontakt för
att boka besök sker genom socialsekreterare eller genom att lämna in en skriftlig
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08.30-09.30, andra tider hänvisas till
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information till respektive enhet/socialsekreterare. Rekrytering av socialsekreterare
är påbörjad.
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möjligheten, att påverka sin egen situation genom ökad vardagskunskap att
underlätta vägen in i det civila samhället
genom utbildningsinsatser och flyktingguideverksamhet.

• 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 verksamheten i samverkan mellan Älvsbyns
kommun och Älvsby folkhögskola.
Aktiviteter
Utbildningsinsatser i form av två utbildningstillfällen 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 utbildningen 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 funnits hos de nyanlända. Under projektets
tid han har haft kontakt med och hjälpt
drygt 100 individer.

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. Samverkan har främst skett mellan Älvsbyns
kommun och Älvsby folkhögskola. Från
Älvsbyns kommun deltog integrationssamordnaren, 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

Pimpelfiske på Piteälven

”Vän i Älvsbyn” och flyktingguideverksamhet 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.
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