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Kommungemensam information
Näringslivsutveckling
Etablering
Vår regions intressanta möjligheter har den
senaste tiden inneburit två förfrågningar om
tänkbar industrietablering på det nya industriområdet i Älvsbyn. Dessa två, oberoende
av varandra, tänkbara utländska företag är
intresserade av Älvsbyns starka erbjudande
om bra logistisk lösning med både riksväg,
järnväg och närhet till hamn med trafik året
om. Dessutom är detaljplanelagt industriområde och möjlighet att erhålla miljövänlig el
från ett säkert elnät viktiga parametrar. Dessa
förfrågningar har möjliggjorts med hjälp av
Business Sweden, Invest in Norrbotten och
Node Pole. Parterna har i dagsläget starka
sekretessavtal och därför har inget mer om
själva företagen delgetts oss. Eftersom dessa
företag även tittar på andra tänkbara platser i
bl.a. Sverige och Finland för sina etableringar
så hoppas vi att Älvsbyn kvalificerar sig för
djupare dialog med ett av eller båda företagen. Här kan man jämföra processen med
etableringen av batterifabriken i Skellefteå.
Om vi till slut skulle vinna kampen kommer
dessa aktörer att behöva 2-4 år för att bygga
upp sina relativt stora fabrikslokaler.
Ledarutvecklingsprogram för företagare
Älvsbyns kommuns företagarcentrum i samarbete med Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten och EU:s Europeiska
regionala utvecklingsfond erbjuder ett ledarutvecklingsprogram för kommunens företagare. Programmet heter “Ledarkompassen
– din vägvisare i företagsutveckling” och
utbildningen är nu igång. Huvuddelen av
deltagarna på programmet är män, trots att
intentionerna var att locka lika många kvinnor som män.
Näringslivslunch Vidsel
Fredagen den 23 mars genomfördes ett
lunchmöte i Vidsel för kommunens näringsliv. Förutom ett 10-tal företagare och representanter för kommunen (där bl.a. GDPR
var en punkt) gästades mötet av företrädare
för LTU Business och Invest in Norrbotten
som berättade om sina verksamheter och
inbjöd till samarbete i olika former.

Näringslivsgalan
Processen med att förnya galan fortskrider.
Planen är att öka intresset och förbättra
kvalitén utan att tappa känslan av lokal
koppling.
Näringslivsklimat
Samtliga kommuner i Norrbotten förutom
Piteå och Luleå har möjlighet att under perioden 2018-2020 ansöka om statliga medel
(1,76 miljoner kronor årligen) för att arbeta
med förbättring av det lokala näringslivsklimatet. Näringslivskontoret i Älvsbyn har för
avsikt att involvera det lokala näringslivet i
framtagandet av förslag till förbättringsåtgärder. Ansökan från kommunen måste vara
gjord senast den 30 juni 2018.
Rombo
Våra representanter från kommunen meddelar att deras besök varit lyckat, och att de
tillsammans kommit fram till några tänkbara
samarbetsprojekt. Motsvarande besök från
Rombo till Älvsbyn är planerat att ske i mitten av maj månad.
Kommunledningskontoret
HR (Human resources/personalavdelning)
Intern chefsrekrytering
För att skapa förutsättningar för framtida
intern chefsförsörjning, erbjuder vi våra
medarbetare möjlighet att genomgå en intern
ledarskapsutbildning. Utbildningen vänder
sig till de som har för avsikt att få en insyn i
vad ledarskapet innebär och är intresserade
av att undersöka sin vilja och förmåga att
verka i en ledande befattning.
Utbildningen varvas med föreläsningar
och praktik och pågår under våren och
hösten. Konkurrensen om platserna har varit
stor. Totalt har 31 ansökningar kommit in,
varav 16 personer blev utvalda på intervju
och 12 personer har erbjudits plats. Utbildningsstart 2018-03-26.
Kansliet
Upphandling nytt diariesystem
Den gemensamma upphandlingen av ett
nytt diariesystem, som genomförts inom
ramen för e-nämnden, har avbrutits. An-

ledningen är den stora mängden frågor som
inkommit p.g.a. otydligheter i underlagen.
Ny upphandling kommer att startas upp
med till viss del annan struktur och annan
uppdelning mellan ingående system.
IT
Fiberutbyggnad
Under våren fortsätter arbetet med att väcka
intresset i byarna för att bygga fibernät. De
byar som kommer att besökas är Sågfors,
Övre- och Nedre Tväråsel, Nystrand/Nybyn/
Hällan och Gransträsk. Första mötet genomfördes i Sågfors den 26 mars 2018.
Kost- och lokalvårdsenheten
Arbetsmiljöprojekt inom skolköken
Inom kostenheten har vi startat ett arbetsmiljöprojekt som leds av en projektledare
och som ska pågå under perioden februariapril. Det innebär att vi ser över arbetsmiljön
för våra elever och personal som vistas i våra
skolmatsalar, samt undersöka om det går att
utöka lunchserveringen med en eller flera
rätter.
Parkskolan
Tillsammans med rektor på Parkskolan har vi
startat ett frukostprojekt som innebär att vi
erbjuder frukost till Parkskolans fritidsbarn
samt övriga elever som har behov att äta på
morgonen. Projektet startade vecka 12 och
pågår till sommarlovet. Utvärdering kommer
att ske innan sommarlovet. Eleverna på
Parkskolan tycker till om trivseln och miljön
i skolans matsal genom att svara på några
enkätfrågor.
Enkät om maten och miljön
Högstadieeleverna i Vidsel tycker till om
maten och deras miljö i skolans matsal.
Upphandlingar
Transportupphandling av matleveranser
pågår. Ny livsmedelsupphandling pågår via
Måltidsservice, Piteå kommun.

Barn- och fritid informerar
Fritid & kultur
• Diskussion med Folketshusföreningen förs
om hur säkerhetssystemet för bowlingmaskinerna ska kunna förbättras.
• Planering av barn och ungdomars avgiftsfria sommaraktiviteter pågår.
• Lokalt aktivitetsstöd för hösten 2017 är
utbetalat.
• Föreningsträffar 2018 är genomförda.
Skolövergripande
Då årsredovisningen för 2017 nu är klar visar
den underskott på skolans alla ramar i olika
omfattning. Arbetet med att säkerställa att
budget för 2018 följs har varit ett prioriterat
område under de första månaderna av året,
där analys av 2017 legat till grund för detta.
Den största obalansen har varit gymnasieramen där det sammanlagda underskottet
uppgick till drygt 10 mkr, fördelat på ca 5
mkr på övergripande nivå och drygt 5 mkr
på gymnasieskolan. Underskotten i stort
beror på ökade interkommunala kostnader
samtidigt som intäkterna minskat samt
elevresor. Vid gymnasieskolan är det främst
språkintroduktionsprogrammet som legat till
grund för det stora underskottet. Detta har
inneburit att samtliga visstidsanställningar
vid gymnasieskolan avslutas i början på maj.
Vidare kommer man att arbeta med att
förtäta olika läsgrupper vilket kan komma att
innebära att undervisningen sker i så kallad
B- och C-form.
Förskolan
Skolverket har den 23 mars lämnat över
förslag på reviderad läroplan för förskolan
till regeringen. I förslaget har bland annat
begreppet undervisning och förskollärarens
ansvar förtydligats. I förslag till reviderad
läroplan för förskolan blir det nu ännu tydligare vad förskolan ska ge barnen. Läroplanen
ska bidra till en hög och jämn kvalitet i
kommunens samtliga förskolor för alla barn
oavsett vid vilken förskola de går på.
Man har strävat efter att tydliggöra att
undervisning i förskolan kan betyda såväl
vardagliga aktiviteter och rutiner som
medvetet skapade eller spontana tillfällen för
lärande. Det är inte fråga om vare sig ämnesundervisning eller lektioner i förskolan. Alla
som ingår i arbetslaget; förskollärare, barn
skötare och övrig personal, ska tillsammans
främja barnens utveckling och lärande. Detta
förutsätter att personalen har tillräcklig
utbildning eller erfarenhet och att arbetslaget
är sammansatt på ett sådant sätt att detta kan
uppnås.
Undervisning i förskolan innebär inte att
man genomför regelrätta lektioner utan kan
innebära att barnen lär sig genom vardagliga aktiviteter. Exempelvis när man är ute
med en grupp barn och kastar upp höstlöv
i luften eller häller sand genom en tratt i
sandlådan, kan man fånga den situationen
och prata om varför löven faller till marken
eller varför sanden verkar rinna snabbare när
den passerar en tratt.
I förslaget till reviderad läroplan har även
fokus satts på att ge barnen förutsättningar
att utveckla digital kompetens. Det kan
handla om att diskutera hur digital teknik i
vår omgivning fungerar, exempelvis att ga-

tubelysningen släcks och tänds automatiskt
vid vissa tidpunkter. För att vi i Älvsbyn ska
kunna uppnå detta krävs att vi fortsätter vårt
arbete med att säkerställa tillgången till digitala lärverktyg och digitala läromedel även i
förskolan och grundskolans tidigare år. Det
är ännu inte fastställt när regeringen kommer
att besluta om den reviderade läroplanen i
förskolan men att detta kommer råder inte
något tvivel om, vilket innebär att vi redan
i nuläget bör förbereda verksamheten mot
föreslagna revideringar.
Grundskolan
I och med att det är valår 2018 dyker frågan
upp om politiska partier i skolan. Man har
med anledning av detta tagit fram nya regler
om hur skolan kan bjuda in politiska partier.
Från och med den 1 januari 2018 gäller en
ny bestämmelse i skollagen som tydliggör
vad som gäller när en skola ska bjuda in
politiska partier. Bestämmelsen anger att en
skola får begränsa antalet partier som bjuds
in om det görs på objektiv grund. Med detta
innebär det att skolan utgår från objektivitetsprincipen i 1 kap. 9 § regeringsformen,
som skolan måste följa. En skola som bjuder
in politiska partier måste göra det på ett
sakligt och opartiskt sätt.
Den nya bestämmelsen förtydligar hur en
skola med beaktande av objektivitetsprincipen kan begränsa antalet politiska partier
som bjuds in. Man kan begränsa sin inbjudan till samtliga partier som är representerade antingen i riksdagen, kommunfullmäktige
(inklusive landstings- eller regionfullmäktige)
eller i Europaparlamentet. Skolan får också
bjuda in politiska partier utifrån ett annat
urval, om urvalet sker på en annan objektiv
grund. Inbjudan kan till exempel begränsas
till partier som har rätt till statligt eller kommunalt partistöd eller som har rätt till valsedlar på statens bekostnad. Det är viktigt att
komma ihåg att urvalet av politiska partier
inte får göras i syfte att utesluta ett visst parti
på grund av partiets åsikter. Att göra det är i
strid med objektivitetsprincipen.
Det är rektorn som beslutar om skolan ska
bjuda in politiska partier för att medverka
i utbildningen och om antalet partier ska
begränsas. Det är alltid skolan som bjuder in
politiska partier för att medverka i utbildningen även om initiativet till ett besök
kommer från ett eller flera partier. Partierna
bjuds in som ett led i utbildningen och inte
utifrån de politiska partiernas intresse av att
få komma till skolan. Politiska partier som
ej bjudits in har heller inte någon rättighet
att kräva tillträde till skolan om urval skett
utifrån objektivitetsprincipen.
Rektorn kan dock besluta att eleverna ska
ges möjlighet att ta del av information också
från andra politiska partier som har anmält
intresse för att medverka. Det är i så fall
rektorn som avgör när och på vilket sätt det
är lämpligt att partierna lämnar sin information. Utgångspunkten är vad som är lämpligt
för elevernas utbildning, inte vad som ligger
i de politiska partiernas intresse. Rektorn kan
till exempel besluta att partierna får lämna
information skriftligen, vid ett bokbord
eller genom att medverka i utbildningen på
annat sätt. Även i den här situationen måste
rektorn vara saklig och opartisk.

Skolan är inte en allmän plats och politiska
partier har inte någon rätt att komma till
skolor och sprida sitt budskap utan det är
således rektor som avgör hur och om tillträde
ges. Skolan har ett viktigt, demokratiskt
uppdrag men kan fullgöra sitt uppdrag på
olika sätt. Att bjuda in politiska partier till
skolan är ett av flera sätt att arbeta med det
demokratiska uppdraget. Rektorn måste
bedöma om det är lämpligt och i enlighet
med elevernas bästa att skolan bjuder in
politiska partier. Man får heller inte utesluta
ett visst parti på grund av det partiets åsikter,
åter kopplat till objektivitetsprincipen. Det
är viktigt att ordningen och arbetsmiljön för
både elever och personal blir god när skolan
bjuder in politiska partier. Viktigt att komma
ihåg är att skolan inte är en allmän plats dit
allmänheten har tillträde.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Den 23 mars presenterades de kvalitetssäkrade söksiffrorna för skolchefer i 4-kanten
gällande antagning höstterminen 2018.
Totalt har 46 sökande antagits till nationellt
program vid Älvsbyns gymnasieskola och av
dessa har 31 elever valt Älvsbyn i första hand,
vilket innebär att 15 elever har Älvsbyn som
andra- eller tredjehandsval. Anmärkningsvärt är att endast 18 kvinnor antagits till
nationellt program vilket är en halvering av
antalet kvinnor sedan 2016. Generellt har
antalet kvinnor sedan 2007 varit högre i antal än män. Till Vård- och omsorgsprogrammet har ingen av de 11 sökande varit behörig
och heller inte antagits, vilket är en allvarlig
signal ut i samhället. Behovet av undersköterskor är stort och kommer att öka. Till de
studieförberedande programmen Ekonomi
och Samhälls är antalet antagna sammanlagt
10 elever och till Teknikprogrammet har 9
elever antagits.
I antagningen är endast 23 elever hemmahörande i vår egen kommun och 23
elever kommer från annan kommun och är
företrädelsevis elever med val av någon av
våra specialidrotter. Dock bör det beaktas att
endast 23 elever från hemkommunen antagits till vår egen gymnasieskola. Totalt är det
83 elever i årskurs 9 vilket innebär att knappt
28% antagits till Älvsbyns gymnasieskola.
Omvalsperiden för val till gymnasieskolan
sker senast den 7 maj och slutlig antagning
presenteras i början av juli månad.
Älvsbyns gymnasieskola har av skolverket
beviljats tillstånd att de kommande fyra åren
bedriva nationell idrottsutbildning inom
orientering, skidorientering och gymnastik.
Dock är antalet sökande till gymnastik
endast en elev vilket ställer frågan om denna
inriktning i fortsättningen skall erbjudas.
Barn- och familjeenheten
Den senaste månaden har andelen ärenden
till Barn- och familjeenheten varit väldigt
hög. LVU-ärenden (Lagen om vård av unga)
och ärenden kopplade till hedersrelaterat
våld har förekommit samtidigt som man
inte har full bemanning vid enheten. I ett
av ärendena förekom ett knivhot och en
gisslansituation uppstod där ett stort antal
poliser kallades till platsen. Händelsen avslutades utan fysiska skador men har naturligtvis påverkat personalen psykiskt.

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorg
Från den 1 januari 2018 har den nya lagen
om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård börjat att gälla. För vår
del har vi samverkat i skarpt läge från den
27 februari. Den nya lagen kräver högre
krav på samordning mellan öppenvården,
slutenvården och den kommunala vården
och omsorgen. Utskrivning kommer att ske
under alla veckans dagar, även under helger.
Våra erfarenheter efter de första 4 veckorna
är att trycket på att ta emot utskrivningsklara
personer har ökat avsevärt. Arbetsbelastningen för handläggare och korttidsverksamheterna är hög. Det nya systemet Life Care
har haft en del inkörningsproblem vilket
försvårat samordningen. Hittills har ej
någon patient blivit utskriven under helgen.
Formerna för samverkan och det dagliga
samarbetet blir tydligare allteftersom och på
sikt kommer arbetsbelastningen att minska.
Vi är väl rustade för denna förändring där
utredningshemteamet har en central och
viktig roll i mottagande och bedömningar
av förändrade behov hos personer som blir
utskrivningsklara. 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.
Kön till särskilt boende är i dagsläget 8
personer, korttids har fått en ökad belastning under senaste månaden sedan den nya
samverkanslagen införts. Utskrivningsklara

personer kommer tidigare tillbaks från
lasaretten vilket påverkar planeringen och
tillgången till platser.
Projektet ”Bemanningsplanering med
brukarfokus” pågår enligt plan vad gäller
samverkan och schemaläggning. Arbetet
med att ta fram nya tillämpningsregler har
förskjutits något, nytt förhandlingsdatum är
planerat till den 9/4.
Två nya enhetschefer är rekryterade till
äldreomsorgen. Veronica Svalenström har
rekryterats till enhetschef för korttidsverksamheterna Gullvivan och Källbacken samt
Gullvivans särskilda boende. Veronica kommer närmast från migrationsverket där hon
har varit ledare för det juridiska arbetet på
enheten. Ann-Charlott Lövgren är rekryterad
som enhetschef på Nybergas särskilda
boende, hon har tidigare arbetat som socialsekreterare inom kommunens verksamhet
för ensamkommande. Under det senaste
året har hon arbetat i Luleå kommun som
biståndshandläggare. Ny som enhetschef för
Ugglans särskilda boende blir Desireé Berg,
idag enhetschef för personlig assistans. Hon
byter chefsuppdrag med Susanne Häggroth
idag enhetschef på Ugglan som då övergår
som enhetschef för personlig assistans.
Ensamkommande barn och ungdomar
Enheten har under början av 2018 genomgått stora förändringar. I februari avvecklades
det sista hemmet för vård och boende, Sörgården, i kommunens regi. Det som återstår
i dag är Stödboende samt 18+ verksamheten, som med ett gemensamt namn kallas
Utsluss. Stödboendet har två olika boen-

deformer, en är ett gemensamt boende på
Bäckbron, med plats för 5 ungdomar, samt
boende i egna lägenheter för 12 ungdomar.
18+ verksamheten är ungdomar boende i
egna lägenheter, 20 ungdomar. Socialsekreterare gör en utredning på varje individ och avgör vilken boende form som är mest lämpad
för ungdomen. Under januari månad färdigställdes en gemensam verksamhetslokal för
Utsluss på Tärnstigen. Där har personalen
kontor, samt att det är en samlingslokal för
alla ungdomar i verksamheten. I lokalen genomförs aktiviteter för ungdomar, exempelvis läxläsning, samtalsstöd, samhällsinformation, grupp- och individstärkande insatser,
matlagningskurser, arbetsmarknadsinriktade
insatser.
Verksamheten ger barn och unga förutsättningar till en bra introduktion/integration i Älvsbyn och skapar förutsättningar att
på sikt bli ansvarstagande och självständiga
samhällsmedborgare.
Omsorgen om funktionshindrade
Regnbågens korttids/fritidsverksamhet flyttar
till nya lokaler under början av april. De nya
lokalerna är det tidigare hemmet för vård
och boende för ensamkommande ungdomar,
Sörgården. Regnbågens verksamhet har succesivt ökat och de nya lokalerna kommer att
underlätta och effektivisera verksamheten på
Regnbågen.
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