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Kommunövergripande
Bemanningsenheten
Under tiden som hittills har förlöpt av
2017 har det varit ett något lägre tryck
på vikariebeställningarna. Hittills i år har
verksamheterna beställt vikarie för totalt
ca 15 000 timmar fördelat på ca 2 300
beställningar. För samma period ifjol låg
siffran på ca 20 500 timmar fördelat på
ca 3 000 beställningar. Inklusive olösta
timmar där vikarie inte kunnat tillsättas,
vilket utgör drygt tre procent av det totala
antalet timmar.
Inom vissa verksamheter har förändringar skett som eventuellt påverkar behovet av korttidsvikarier. Användandet av
samordnare inom hemtjänsten kan vara
ett sådant exempel. Hemtjänsten har totalt
sett ca 100 stycken färre vikariebeställingar
hittills i år jämfört med samma period i
fjol.
På ett par av förskolorna pågår försök
med Ökad grundbemanning-tjänster. Förskolorna har totalt sett 40 stycken färre beställningar under samma jämförelseperiod.

En verksamhet som mer markant har
minskat sitt vikariebehov hittills är enheten för ensamkommande barn. Här ser vi
en minskning med 220 beställningar.
Utöver dessa exempel är det också flera
enheter inom både äldreomsorg och omsorgen om funktionshindrade som har
haft färre vikariebeställningar hittills i år.
Lokalvården har däremot tillkommit som
verksamhet under 2017, men här är vikariebehovet än så länge marginellt.
Inflödet av ansökningar inför sommarens semestervikariat har ökat den senaste
tiden. Antalet ansökningar ligger hittills
runt 180 st.
Kost- & lokalvårdsenheten
Fr.o.m. den 1 januari 2017 har kostverksamheten (numera kost- och lokalvårdenheten) övertagit lokalvården från Älvsbyns
Fastigheter AB. Det var under hösten
2016 som beslutet togs att lokalvården
skulle övergå till kommunal verksamhet
så processen från beslut till övergång har
varit väldigt kort. Eftersom kostverksamheten redan tidigare hade lokalvård i sin

verksamhet i kombinationstjänster (kök/
städ på skolor/förskolor) var det mest
naturligt att lokalvården skulle tillhöra
denna enhet. Den lokalvård som är övertagen är den som sker i kommunens egna
lokaler. Tanken är att de enhetschefer som
köper lokalvård i princip ska kunna släppa
den frågan eftersom både dagligt städ och
storstäd kommer att utföras, det senare utspritt under året. Budgeten för nya enheten motsvarar 12 personal samt en lokalvårdsansvarig, städmaterial samt i viss mån
pappersprodukter. Som lokalvårdsansvarig
är Åsa Skogkvist anställd och hon kommer
att börja den 1 april. I den nya tjänsten
ingår även administrativa arbetsuppgifter
för hela kost- och lokalvårdsenheten.

Barn- och fritid informerar
Fritid & kultur

Skolövergripande

Forum
Föreningen Folkets Hus har pubar till
löningshelger 2017. Kost- och lokalvårdsenhetens administration flyttar till Forum.

Arbetet med årsredovisningen visar på varierande ekonomiska resultat inom skolans
verksamheter.
Förskolan visar för 2016 ett positivt
resultat där Åsens- och Timmersvansens
förskoleområden har ett positivt resultat
på dryga 900 tkr. Förskoleenheterna inom
Vidsel RO redovisar ett underskott på
-298 tkr, sammantaget ett positivt resultat
inom förskolan på 877 tkr.
Grundskolan redovisar ett positivt resultat för ramen på 1,8 mkr. Knut Lundmarskolan och Älvåkraskolan lämnar
positiva resultat på 169 tkr respektive 765
tkr. Parkskolan och Vidsel RO redovisar
underskott på -710 tkr respektive -736 tkr,
den senare efter underskottstäckning på
ca 1 mkr.
Gymnasieramen redovisar underkott på
-5,8 mkr, där underskottet beror på höga
interkommunala kostnader och minskade
interkommunala intäkter. Färre inkommande elever till vår egen gymnasieskola
kopplat till ett högt antal elever inom sam-

Föreningar
Föreningsträffar 2017 är inplanerade mellan 20-22 mars. Under vecka 9, vinterfesten, är snöskulptering och Pelle Tottloppet
inställt.
Mötesplats för ungdom
Bidrag för sommarlovsaktiviteter 2017
är rekvirerat från MUCF (Myndigheten
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).
Ungdomsläger på Älvsby fhs i sommar:
18-22/6 teaterläger, 26/6-1/7 konst - och
filmkollo, 3-9/7 dansläger, 10 -16/7 popkollo.
Kultur/bibliotek
Tre föreläsningar på biblioteket t.o.m.
februari – Karl Petersen, Dick Öman och
Lena Lindgren.

verkansområdet, men också naturbruksutbildningarna och privata gymnasieskolor.
Utredning för minskade kostnader pågår
med skolchef, gymnasiechef och ekonomichef.
För gymnasieskolan och vuxenutbildningen är resultatet bra. Barn- och familjeenheten (BoF) redovisar ett underskott
på -547 tkr och härleds framförallt till
kostnader för placeringar.
Förskolan
Inom förskolan har arbetet med införande
av ”Nuddisar” påbörjats. Carina Ljuslinder är projektledare för införandet som
ska genomföras vid samtliga förskoleavdelningar i kommunen, för att kunna vara i
drift från och med ht-17. Kostnaderna för
”Nuddisar” finns i budget för 2017 och
uppgår till 177 tkr. Kostnaderna för projektledaren finansieras via statliga pengar.
Grundskolan
Inom grundskolan pågår under februari
- april nationella prov, dessa genomförs i

årskurs 3, 6 och 9. Det finns två huvudsakliga syften med de nationella proven.
Dels ska proven stödja en likvärdig och
rättvis bedömning och betygssättning, dels
ska proven ge underlag för analyser av i
vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skol-, huvudmanna- och nationell
nivå.
Proven kan även vara ett stöd för lärare
genom att de konkretiserar kurs- och
ämnesplanerna. Det gör de till exempel
genom hur uppgifterna ser ut och genom
elevexemplen i bedömningsanvisningarna
som visar på prestationer med olika kvalitet. Resultaten på gruppnivå kan även
fungera som en återkoppling till lärare på
vad som fungerat särskilt väl i undervisningen och vad läraren kanske behöver ha
större fokus på framöver.

När lärare sätter betyg i slutet av en termin
eller kurs ska all tillgänglig information
om elevens kunskaper beaktas. Underlaget
från det nationella provet är en del av den
här informationen. Lärare har mycket
annan dokumentation om vad eleven kan
i förhållande till kunskapskraven. När
lärare sätter betyg jämför, värderar och
analyserar de dessa underlag tillsammans
med informationen från nationella provet.
Betyget eleven får i slutet av ett ämne eller
en kurs kan, efter lärarens bedömning, bli
detsamma som provbetyget, men det kan
också bli lägre eller högre.

i Älvsbyns kommun visar att av 85 elever
har 40 sökt något av programmen vid
Älvsbyns gymnasieskola. Högt söktryck
är inte förvånande till bygg- och anläggningsprogrammet, där 14 elever sökt
till de 12 platser som finns. Slutgiltiga
söksiffror blir klara under juli månad. Till
El- och energiprogrammet, som startar
till höstterminen 2017, har i dagsläget sju
elever sökt till de sex platser som finns på
programmet.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Eleverna i årskurs 9 har under februari
genomfört första sökningen till gymnasieskolan. Söksiffrorna för elever i årskurs 9

Socialtjänsten informerar
Ensamkommande barn och ungdomar
Det minskade antal placeringar av ensamkommande ungdomar, samt Migrationsverkets uppsägning av överenskommelse av boendeplaster, resulterar i att vi
kommer stå med ett större antal tomma
platser på flera av våra HVB-hem under
2017. Under de förutsättningar som finns
i dagsläget så ser Migrationsverket inga
indikationer på att antal anvisningar kommer öka under 2017. Vi har till och med
februari månads utgång tagit emot två
ungdomar. Detta medför att vi som kommun inte ska stå rustade med en högre
beredskap än nödvändigt. I dagsläget har
vi tre HVB-boenden, varav två boenden
kommer att avvecklas under året. Prognosen för 2017-12-31 visar på en EKBverksamhet bestående av ett HVB-boende
på Sörgården med 15 platser samt en
utslussverksamhet (18+ samt stödboende)
med 32 ungdomar. Denna prognos är
baserad på att 50 % av de asylsökande
under året får ett positivt besked om uppehållstillstånd.
Äldreomsorgen
Fr.o.m. 1 februari är det nya planeringsverktyget Kompanion i full drift inom
hemtjänsten. Tre undersköterskor från
verksamheten är anställda som samordnare
för att planera och samordna de personalinsatser som krävs för att verkställa
de beslutade insatserna. Personalen får
via en app i sin mobiltelefon uppgift om
vilken tid och till vilka personer de ska
besöka, samt vilka insatser som ska ges
till den enskilde. Efter genomfört besök
kvitterar personalen att uppdraget är klart.
Vidare så effektiviserar planeringsverktyget
personalbemanningen, vilket underlättar
samordning med att flytta resurser inom
och mellan hemtjänstgrupperna. Vidare
kvalitetssäkras att insatserna blir utförda.

Under de veckor i februari som verktyget
nyttjats fullt ut har en tydlig minskning av
timvikarier skett.
Utredningshemteamet
Under maj månad 2016 startade utredningshemteamet sitt arbete för att trygga
och underlätta kvarboende för personer
med behov av stöd och hjälp. Under en
begränsad tid, i snitt fyra dygn, har personen tillgång till personal dygnet runt i
sitt hem. Syftet är att under dessa dagar
tillsammans med personen och undersköterska samt arbetsterapeut utreda dennes
faktiska behov av stöd och hjälp, för att
främja självständighet, delaktighet och
trygghet i sitt hem. Uppföljning sker i
hemmet efter utredningen med biståndshandläggare som då får ett mer omfattande underlag till sitt beslut.

Förebyggande hembesök 2016
De personer som bor i sitt ordinära boende och under året fyller 80, 85 eller 90
år, samt inte har insatser från hemtjänst,
erbjuds ett förebyggande hembesök. Under 2016 har 70 personer av 119 tackat
ja till ett hembesök. De 49 personer som
tackat nej har uppgivit att de känner sig
pigga och trygga, vilket innebär att de
klarar sig bra och inte har något behov av
ett hembesök. I korthet visar det sig att de
äldre är trygga, tillfreds med sin tillvaro
och har ett gott allmäntillstånd, trots att
de äldre blir allt fler.

Uppföljning av utredningshemteamets
verksamhet under 2016 visar följande:
• 19 personer har utretts i teamet mellan
1 maj–31 december med en medelålder
om 84 år.
• 17 personer var efter uppföljningen kvar
i sitt ordinära boende med hemtjänst.
• Efter 8 månader hade 7 personer flyttat
till särskilt boende, samtliga av dessa
stod i kö till särskilt boende och bodde
kvar hemma tills det fanns plats på
boende.
• 10 personer bor fortfarande hemma i
sitt ordinära boende med hemtjänst.
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