Informationsbrev
för personal vid Älvsbyns kommun

2018 # 1

Kommungemensam information
Lönecenter
Under de sista månaderna av 2017 var det
hård belastning med bland annat lönerevisioner och nya arvoden för politiker.
Hanteringen av underlag i kommunerna
påvisar brister som belastar Lönecenter vid
rättningar och som dessutom är tidskrävande
att hantera.
Önskemålet att supporttiden skulle förlängas fram till kl. 12.00 har inte gett avsett
resultat. Detta var ett önskemål framförallt
från Piteå. Vi hoppades att det skulle medföra mindre ärenden i mailen.
Fram till idag har det inkommit totalt
12 418 ärenden. För Piteå 7 305 ärenden,
varav 7 119 är avslutade. För Älvsbyns del
är det 5 113 inkomna ärenden, varav 4 790
avslutade. I snitt hanteras ca 60 samtal per
dag i telefonsupporten.
Utvärdering av året som gått kommer
förmodligen att innebära förändringar för
Lönecenter under det första kvartalet 2018.
Tjänsteutbudet kommer att ses över och förhoppningen är att få ordning på löneprocessen samt även system och pension.
Lönecenter behöver återlämna de arbetsuppgifter som inte tillhör basutbudet till
respektive kommun. Tilläggstjänster ska prissättas för eventuell försäljning till kommunerna. Detta enligt beslut i servicenämnden.
Lönecenter uppvisar ett underskott på ca
150 000 kronor. Detta härrör till största delen av att Lönecenter har utökat arbetsplatserna samt varit tvungna att utbilda i princip
alla medarbetare under året eftersom de flesta
är nyanställda.
Näringslivsutveckling
Datacenter
Under december månad 2017 har aktören
Future of Mining fortsatt sin etablering av
sitt datacenter i den före detta USP Toolingfastigheten. De ligger fortfarande efter
tidsplanen på grund av försenade leveranser
av hårdvara och för att inte tappa mer tid
har de bytt ut vissa fabrikat av dataminers
till motsvarande alternativa produkter för att
kunna starta upp processen.
Vattenfall har även under december månad kopplat in de transformatorer som finns
utanför fastigheten.
Näringslivgala
Näringslivsgalan har under november och
december månad genomgått en mycket genomarbetad utredning hur den kan utvecklas
för att både bli bättre och mer kostnadseffektiv. På grund av de tänkbara lokalernas
begränsning av antalet gäster, har mycket
fokus varit hur budget och utförande måste
bli mer homogena i sin utformning.
Rapporten ska ligga till grund för dess

utveckling av hur styr- och arbetsgrupp kan
både bli mer effektiv och samtidigt fördela
resurser och samtliga aktörers arbetsinsats
bättre.
Här har goda exempel från många
liknande galor ute i Sverige analyserats och
förhoppningen är att skapa en process som
innebär många positiva effekter. Till exempel
kommer ett så kallat årshjul att vara en del
av denna löpande avstämning och internkontroll att inget som anses vara en mindre
bra lösning lämnas utan åtgärd, samt att de
positiva effekterna dokumenteras.
Företagsfrukost
Den sedvanliga ”julgrötsfrukosten” genomfördes med både skönsång samt julklappsutdelning, dock var uppslutningen sämre
än tidigare år. Plan finns även på att under
år 2018 lägga några näringslivsfrukostar på
andra orter i kommunen, till exempel Vidsel,
för att förbättra möjligheten att närvara på
dessa arrangemang. Piteå-Tidningen har
även anmält intresse att delta som gäst på
nästkommande januari månads näringslivsfrukost och det är förhoppningsvis början
på att fler externa aktörer intresserar sig för
Älvsbyns näringsliv.
Kommunledningskontoret
Utbyggnad av Stadsnätet
Under hösten har det byggts fibernät till och
i Pålsträsk via statlig delfinansiering. Precis
innan jul kunde de som valt fiber i Pålsträsk
välja TV, internet och telefoni via kommunens stadsnät. Det nya byanätet i Pålsträsk
kommer att invigas på kvällen den 24 januari
med fika och information.
Under december anslöts nya hyreshuset
på Leken till kommunens stadsnät, även nya
bostadsområdet Bäckängen förbereds för
anslutning till stadsnätet.
Införande Stratsys
För att synliggöra, kvalitetssäkra och underlätta styrning och uppföljning av kommunens
processer, kommer plattformen Stratsys att
införas i kommunen under 2018. Införandet
kommer att ske i tre steg. Först ut är skolans
kvalitetsuppföljning, därefter införs systemet
i socialtjänsten och slutligen införs Stratsys
för kommunens övergripande verksamhetsplanering.
Stratsys hjälper kommunen att planera,
genomföra och följa upp olika styrdokument
på ett enkelt, tydligt och kvalitetssäkrat sätt.
Alla styrdokument finns samlade på ett och
samma ställe vilket skapar ordning och reda
och gör det enkelt att få en tydlig överblick.
Effekten av att använda Stratsys är att
kommunen blir mer effektiv och kan generera mer värde till medborgarna. Arbetet är
transparent och det är enkelt både för med-

borgare och politiker att jämföra resultat och
följa kommunens arbete mot uppsatta mål.
Kost- och lokalvårdsenheten
Två medarbetare från förskolan
till lokalvårdsenheten
Förhandling har genomförts med förskolechefer och Kommunal att lokalvårdarna från
Åsens och Västermalms förskolor har gått
över till Kost- och lokalvårdsenheten från
och med 2018-01-08.
Nya städområden och ny objektsfördelning
för lokalvårdarna
Lokalvårdsenhetens nya städområden är
Byggprogrammet och Arbete och integration. För att inkludera denna städning samt
storstädning av andra verksamhetsområden,
prövar vi ett nytt sätt att arbeta genom en ny
objektsfördelning för lokalvårdsenheten från
2018-01-01 med utvärdering i mars månad.
Upphandlingar
Underlag till olika upphandlingar har tagits
fram och arbetet pågår för transport av
matleveranser, arbetskläder för lokalvård och
kök samt kemtekniskt material.
Kompetensförsörjning
Under 2017 har en stadig nedgång i antal
beställda vikarietimmar i Winlas märkts av.
Totalt har verksamheterna beställt ca 97 000
timmar fördelat på ca 15 000 beställningar.
Av dessa har ca 93 000 timmar kunnat
tillsättas med vikarie.
Detta kan jämföras med antalet timmar
för helåret 2016 där verksamheterna beställde totalt ca 118 100 vikarietimmar fördelat
på ca 18 300 beställningar. Varav ca 111 900
timmar kunde tillsättas med vikarie.
Det är i det närmaste enbart inom socialtjänstens verksamheter (Äldreomsorgen,
Omsorgen om funktionshindrade och Ensamkommande flyktingbarn) som nedgången
i vikarietimmar vid korttidsfrånvaro kan
härledas till. Siffrorna visar det personalbehov vid korttidsfrånvaro 1-14 dagar som är
beställda i Winlas. Vikariebehov som kan
schemaläggas ingår inte i statistiken och är
inte medräknat.
Vid personalbehov över 14 dagar då
företrädesrätten beaktas, har runt 300 sådana
personalbehov inkommit och administrerats
under 2017.
13 av de totalt 40 personer som konverterat in enligt Lagen om anställningsskydd
på Bemanningsenheten, kommer att kunna
direktplaceras på vakanta tjänster i början
av 2018.

Barn- och fritid informerar
Förskolan
Vid den extra förskoleavdelningen vid
Stigarna (i Bros lokaler) påbörjades inskolningarna den 15 januari. Arbetet med att
iordningställa lokalerna har pågått med hög
intensitet. Förutom en upptäckt vattenskada
i mottagningsköket, vilket inneburit smärre
ändringar i planeringsförutsättningarna,
pågår verksamheten i lokalerna. I skrivande
stund är 11 barn placerade vid enheten.
Grundskolan
I Sveriges kommuner och landsting ”Öppna
jämförelser grundskola 2017” placerade sig
Älvsbyns kommun som bästa skolkommun
i länet och som 15:e bästa i landet av 290
kommuner. Med fristående skolhuvudmän inräknade är placeringen 16 av 290.
Öppna jämförelser tar som utgångspunkt
bland annat skolans resultat som beskrivs
utifrån nyckeltal om betyg i årskurs 6 och
9, nationella prov i årskurs 3 och resurserna
utifrån nyckeltal om kostnader och personal.
Rapporten presenterar resultat för ett urval
av nyckeltalen, där statistiken huvudsakligen
bygger på uppgifter för läsåret 2016/17.
Glädjande är att vår kommun sedan 2012
varit ”grönmarkerad” i Öppna jämförelser.

Detta innebär att Älvsbyn placerat sig bland
de 25 bästa procenten av skolkommunerna,
undantaget 2016 då en inrapporterad statistikuppgift felrapporterades och placeringen
blev således väldigt dålig. Resultatet har
också inneburit en positiv rapportering i
såväl radio som tidningar.
Stadieindelning av årskurser är ett politiskt
uppdrag som kommer att genomföras från
och med höstterminens start 2018. Detta
innebär att årskurs 6 kommer att tillhöra
Parkskolan men fortsätter att vara placerad
vid Älvåkraskolan. En viktig del i detta är att
eleverna inte byter lärare mellan årskurs 5
och 6, vilket vi kan se har påverkat betygsresultaten i årskurs 6. Anledningen till att det
inte fysiskt kan erbjudas möjlighet att flytta
tillbaka till Parkskolan är att det helt enkelt
inte finns tillräckligt med utrymme. Det i
sin tur beror på att en stadieindelning fullt
ut, det vill säga att förskolan upp till årskurs
3 skulle placeras vid Knut Lundmarkskolan
inte är möjlig på grund av lokalbrist.
				
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Intresse finns att via lärlingsutbildningar
kunna erbjuda andra tänkbara samverkanskommuner möjlighet att läsa programmen
Bygg och anläggning eller El och energi via
Älvsbyns gymnasieskola. Vidare arbetas med
möjligheten att kunna erbjuda Nationell
idrottsutbildning vid samtliga program.
Barn och familjeenheten
Barn och familjeenheten rapporterar att det
under jul- och nyårshelgerna har varit förhållandevis lugnt.

I 4-kantssamverkan kommer Älvsbyn att ta
upp frågan om möjligheterna med att teckna
samverkansavtal med kommuner utanför
den samverkan som genomförs i 4-kanten.

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorgen
Från den 1 januari 2018 har den nya lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård börjat gälla. I länet
gäller dock i praktiken den 27 februari efter
en överenskommelse mellan Norrbottens
kommuner och Regionen. I korthet innebär
lagen att utskrivningsklara patienter får ligga
kvar på sjukhus max tre dagar, sedan övertar
kommunerna betalningsansvaret. Kostnaden
per dygn för medicinskt färdigbehandlade är
7 100 kronor.
Den nya lagen ställer högre krav på samordning mellan öppenvården, slutenvården
samt den kommunala vården och omsorgen.
Öppenvården (primärvården) kommer att få
en mer central roll genom ansvaret att kalla
till vårdplanering. De nya förutsättningarna
innebär utmaningar för oss som kommun,
vi har under hösten arbetat med vad den nya
lagen innebär för vår organisation och på
vilket sätt vi skall möta de nya förutsättningarna. Bland annat innebär det att vi tidigare
ska starta upp planering för ett mottagande
vid utskrivning, i praktiken redan när personen kommer till sjukhuset. Utskrivning från
sjukhuset kommer även att ske under helger,
vilket innebär att vi måste organisera om oss
och i vissa delar stärka upp i verksamheten
för att möta detta behov.
Vi har varit förutseende och har sedan
tidigare skapat ett väl fungerande utredningshem-team som har en central och viktig roll i
mottagande och bedömningar av förändrade
behov hos personer som blir utskrivnings-

klara. Målgruppen, som oftast är svårt sjuka
äldre, innebär att det krävs extra planering
som tar tid.
Syftet med lagen är att förbättra samordningen kring personer som behöver insatser
från kommunen eller öppenvården efter
utskrivning från sjukhus. Är man färdigbehandlad så skall man ej uppta en vårdplats på
sjukhuset.
Hemtjänst
Regeringen föreslår att kommunerna ska få
erbjuda hemtjänst till äldre personer utan
föregående utredning. Vilka insatser ska
kommunerna själva få precisera och det
kommer att gälla både serviceinsatser samt
personlig omvårdnad. Hemtjänsten ska
därmed bli enklare och mindre byråkratisk.
Kommunerna ska kunna lägga mer tid på att
hjälpa de äldre och utveckla hemtjänsten och
mindre tid på administration och utredningar. I och med att det blir enklare att få
hemtjänst i ett tidigt skede är målsättningen
att fler äldre ska få tillgång till förebyggande
insatser tidigare. Planen är att lagen ska träda
i kraft den 1 juli 2018.

funktionshindrade i vår kommun. De ska
föreläsa under temat ”Flexibel verksamhet
som passar den enskilde brukarens behov –
så arbetar vi för att lyckas”.
Ensamkommande barn och ungdomar
Den 12 februari avvecklas vårt sista
HVB-hem (hem för vård eller boende) för
ensamkommande ungdomar, Sörgården.
Det kraftigt minskade behovet av platser på
HVB-hem under det senaste året innebär
att vi inte har möjlighet att bedriva en kvalitetsmässig och kostnadseffektiv verksamhet
fortsättningsvis.
Under 2018 beräknas 1-2 ungdomar att
anvisas till vår kommun. Vi kommer istället
att satsa på stödboende/utslussverksamheten
där vi ser över personalens kompetens och
arbetsuppgifter för att kvalitetssäkra den
verksamheten med cirka 35 ungdomar.
Denna förändring innebär en minskning av
12 årsarbetare.

Omsorgen om funktionsnedsatta
Den 7-8 februari genomförs konferensen
”Psykisk ohälsa – Samhällets barn och unga
i Stockholm” för tionde året i rad. Konferensen anordnas i samverkan med Sveriges
kommuner och landsting. Bland föreläsarna
märks bland annat enhetscheferna Christina
Jansson och Eva Engman från Omsorgen om
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