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Kommungemensam information
Näringslivsklimatet
Besök av Svenskt Näringsliv kommer att
ske där de i samband med detta presenterar
årets enkätundersökning i samband med en
frukost tillsammans med näringslivet under
maj månad. Här presenteras inte rankingen
mellan kommunerna, utan det ”individuella
betyg” som kommunen får. Men om betyget
förbättrats i jämförelse med tidigare års
undersökning, så borde det även innebära
en bättre ranking i samband med att den
presenteras i höst. Aktiviteter för att förbättra
näringslivsklimatet, oavsett betyget, är dock
redan planerade. Under period 2018 – 2020
finns det medel att ansöka om från Tillväxtverket, för att förbättra näringslivsklimat hos
kommuner inom samma stödområde som
Älvsbyn tillhör.
Datacenter/elintensiva industrier
Intresset för vår region fortsätter att skapa
kontakter med tänkbara intressenter ute i
Europa och globalt över världen. Bara under
den senaste tiden har många förfrågningar
skett till både oss lokalt, samt till flera
tänkbara kommuner över hela Sverige. Detta
är positivt, men eftersom vi vill värna om
att erbjuda bland annat vår eftertraktade
billiga gröna elkraft till rätt aktörer har vi
börjat samverka mellan både regioner och
kommuner, så att vi kan få investeringar till
oss från de mest seriösa aktörerna i respektive
segment. Samtidigt är tillgång på just den
tidigare nämnda gröna elkraften, samt
eventuella behov av forcerade uppgraderingar
i kraftnätet, en förutsättning för kommande
etableringar, både i Norrbotten och i övriga
Sverige.
Ledarutvecklingsprogram
Nyligen avslutades ledarutvecklingsprogrammet, vilket förutom både nya kunskaper
och eventuellt förändrade sett att leda sina
respektive företag. Det kan förhoppningsvis
fördjupa kontakter och skapa möjligheter att
samverka mellan företagarna i framtiden.
Internationellt utbyte
Besök från Rombo i Tanzania, med en
delegation på fyra politiker/tjänstemän, har
skett under en vecka i maj. Utfallet från
deltagare från de båda länderna var mycket
nöjda med genomfört besöksprogram. Ett
nytt samarbetsavtal har undertecknats mellan högsta politiker från både Rombo och
Älvsbyn, så nu ska en ny ansökan till ICLD
göras inom kort.
Denna gång omfattar ansökan ett vattenprojekt där tillvaratagande av regnvatten
är i fokus, samt ett projekt om förbättrad
sophantering/återvinning som tilltänkta samarbetsområden mellan Rombo och Älvsbyn.

GDPR
Information angående den nya datalagen
har skett vid upprepade tillfällen, för både
näringsidkare och de verksamma föreningar
som finns i kommunen. Förhoppningsvis ska
nu ingen känna sig ovetande om vad denna
lagändring innebär.
Miljö och bygg
Miljö
Rekrytering pågår av två miljöinspektörer.
Därför behandlas huvudsakligen ansökningar, anmälningar och akuta ärenden.
Bygg
Inströmningen av ärenden är normal för
årstiden. Fortsatt många ärenden inom
LIS-områden. Även på industrisidan är det
fortsatta byggnationer.
GIS och kartor
Karteringen i Vistträsk är klar. Ett projekt för
gränskorrigering är under uppstart tillsammans med Lantmäteriet.
Planer
Samrådet om den kommuntäckande
översiktsplanen har genomförts och planen
kommer att revideras utifrån inkomna
yttranden. Den fördjupade översiktsplanen
är fortfarande under granskning tillsammans
med trafikstrategin.
Detaljplanerna för kvarteret Moroten och
Lill-Korsträsk 1:15 är klara för antagande.
Nytt möte är inplanerat med länsstyrelsen
angående fornlämningar i slutet av månaden.
Övrigt
En ny återvinningsstation ska byggas i Vidsel
vid tennisbanan. Ett möte om dagvatten
har hållits med Älvsbyns Energi AB, för
att starta upp ett arbete med att ta fram en
dagvattenstrategi. Arbete med en vägplan för
Nyvägen, Storgatan och Stationsgatan pågår.
Älvsbyns Energi AB och miljö och bygg
bevakar kommunens intressen.
Kommunledningskontoret
Kansliet
GDPR
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Kartläggning av personuppgifter pågår för fullt i organisationen. Utbildning genomförs löpande i de kommunala
verksamheterna. Kommunala resurser har
även informerat föreningsliv och företagare i
kommunen.
IT
Fiberutbyggnad i byarna
I syfte att marknadsföra och väcka intresse för fiberutbyggnad i byarna så kallade

byanät, har det under våren genomförts
informationsmöten på kvällstid. Tyvärr har
intresset inte varit så stort att vi, i dagsläget,
med säkerhet kan säga att det kommer att
byggas fiber i någon by. För att det ska vara
ekonomiskt genomförbart krävs ca 60 % i
anslutningsgrad. De byar som besökts under
våren är Sågfors (2 gånger), Övre- och Nedre
Tväråsel, Nystrand/Nybyn/Hällan och Gransträsk. De flesta av dessa byar besöktes redan
våren 2017 för ett första informationsmöte.
Lönecenter
I början av året kom HRM:s rapport utifrån
den utvärdering de gjort angående Lönecenter. Den rådgivande rapporten utmynnade
i rekommendationer om vad som behöver
göras. En konsult är tillsatt av kommuncheferna för att analysera och hantera dessa
rekommendationer enligt rapporten.
Ärendehanteringssystemet är tungarbetat. I dagsläget krävs en person att enbart
registrera ärenden. Vi kommer att se över om
det finns något annat system eller om det är
möjligt att återgå till grupper som hanterar
ärenden via mail.
Planeringsdagar genomfördes i början
av mars, där det fokuserades på förändrade arbetssätt, processer, parallellt med
tjänsteutbudet. Utifrån PWC:s tidigare
processbeskrivningar. Detta fortsätter vi med
under året tillsammans med den konsult som
ska leda projektets utveckling av lönecenter
under år 2018.
Under första kvartalet har stort fokus lagts
på utveckling av system, specifikt Personec P
och dess moduler. Visma Windows för Älvsbyn uppgår till en kostnad av ca 50 000 kr.
Detta är nödvändigt för enheten, eftersom
klienten kommer att stängas ner succesivt i
samband med utvecklingen av lönesystemet.
Övrigt som är viktigt att få in är system som
sparar tid och även vissa delar som bör automatiseras för att undvika manuell hantering,
minska felkällor. Denna utveckling uppgår
till ca 300 000 kr.

Barn- och fritid informerar
Fritid & kultur
Föreningsbidragen för 2018 är fastställda.
Följande äskanden/synpunkter har inkommit
under föreningsträffarna:
• Vidsels IK önskar ny fyrtaktskoter.
• Älvsby tennisklubb önskar ny utrustning
för skötsel av banorna, grindar med kodlås
och nytt domartorn till Kyrkmalmen.
• FK Laxen önskar bidrag till fiskinköp.
• FSK Lodjuret önskar bidrag till ledmarkering.
• TAIF innebandy önskar en ny sarg och
nya högtalare till sporthallen och mål till
Cosmoshallen.
• Älvsby Basket Boll klubb och TAIF
innebandy framför att golvet i sporthallen
måste bytas ut snarast.
• Älvsby Basket Boll Klubb behöver få
strafflinjer i sporthallen korrigerade så de
stämmer med dagens regler, ny matchklocka – 24 sekunder, låst utrymme i
sporthall för bollkorgar samt att det uppförs basketkorgar på byn för spontanspel.
• Älvsby Ryttarförening behöver få sarg och
underlag utbytt i ridhuset samt stöd till
ligghallar.
• Älvsbygymnasterna planerar för utbyte av
det fristående golvet.
Fritid & Kultur kan inom årets ramar bifalla
följande:
• Ny innebandysarg i sporthallen och nya
mål till Cosmoshallen.
• Skyltning av skoterleder.
• Ny matchklocka samt korrigering av
basketens strafflinjer.
Planeringen av gratis sommarlovsaktiviteter för barn/ungdom 6-15 år, med stöd av
Socialstyrelsen, är i är i stort sett klart enligt
följande: fotbollsskola i Älvsbyn och Vidsel,
rid- och hästverksamhet, karate, snapchatrally och dansbuss.
Skolövergripande
Delårsrapporterna har lämnats in och för
de olika verksamheterna ser prognoserna ut
enligt följande;
Förskolan – Åsens förskoleområden aviserar
en budget i balans för året medan Timmersvansens förskoleområde aviserar ett
underskott om ca 650 000 kr. Underskottet
är kopplat till att driften för Stigens tillfälliga
förskola belastar Timmersvansen, någon
utökad budget för detta har inte tillförts utan
skall ske inom ram. Byarnas förskoleområde
innefattar Vidsel, Vistträsk och Korsträsk,
där de två senare aviserar underskott om
sammantaget ca 350 000 kr. Vidsel förskola
räknar med budget i balans.
Grundskolan – Knut Lundmarkskolan och
Korsträsk skola, Parkskolan, Vidsel skola och
Vistträsk skola aviserar en budget i balans
för året. Älvåkraskolan har stora utmaningar

kopplat till elevinriktat stöd som inte kan
förbises varför prognosen också är osäker men
styrningen är budget i balans. Övergripande
aviseras ett underskott på grundskolan kopplat till skolskjutsar om drygt 1 000 000 kr.
Gymnasiet har påbörjat året med att anpassa
verksamhet efter budget. Man har avslutat
sex visstidsanställningar från och med maj
månad och har påbörjat ytterligare avslut av
tjänster. Tillsammans med ett fortsatt högt
antal elever vid språkintroduktion kommer
det att innebära svårigheter att nå en budget
i balans, man aviserar ett underskott om ca
1 500 000 kr för året. På övergripande nivå
så är första prognosen för interkommunala
kostnader fortsatt höga och överstiger budget
med ca 3 600 000 kr, samt ytterligare ca
1 200 000 kr för elevresor. Prognosen är svår
att ställa eftersom elevantalet för höstterminen inte är fastställt förrän efter den 15
september då byten av skolor stängs.
Vuxenutbildningen aviserar en budget i
balans totalt, men har en obalans för SFI där
kostnaderna varit högre än budget.
Barn- och familjeenheten aviserar ett underskott om ca 2 800 000 kr för året och är
kopplat till barnplaceringar och LVU-ärenden som uppgått till fyra stycken det senaste
sex månaderna.
Förskolan
Sommarförskolan kommer i sommar att
bedrivas vid Åsens förskola. Man har i dagarna skickat ut brev till vårdnadshavare med
information om verksamheten.
Grundskolan
Från och med vårterminen 2018 har ju
som tidigare aviserats det obligatoriskt för
kommunen att erbjuda lovskola till elever
som inte har uppnått målen i grundskolan. I
Älvsbyn gick erbjudande ut till samtliga elever i år 8 och 9 att senast den 30 april anmäla
sig till två veckors lovskola och två elever
ansökte, varav den ena inte var behörig. Den
andra eleven har tillsammans med sin rektor
erbjudits ett riktat studiestöd under ordinarie
läsårstid och således genomförs inte någon
lovskola.
Många elever med särskilda behov i våra
verksamheter påverkar budget för rektorer,
vilket också framkommer i delårsrapporterna. I många fall är möjligheterna för stöd
till dessa elever inget annat än att tillsätta en
enskild undervisningsmiljö, till gagn för såväl
den enskilde eleven som för övriga i sin klass
eller för den delen skola.
Nationella proven i år 9 genomförs i år
med ersättningsprov, detta på grund av
att proven och de rätta svaren delats ut på
sociala medier. Många kommuner har då,
liksom Älvsbyn, valt att man genomför
de nationella proven med ersättningsprov.
Nackdelen med detta är att vi inte kommer
att kunna jämföra oss med övriga skolkommuner på samma sätt som om de ordinarie
proven genomförts.

Från och med den 23 april tjänstgör Linus
Sköld i riksdagen sannolikt fram till valet
i höst. I hans ställe vikarierar Anna-Karin
Sandström.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
En enkätundersökning har på uppdrag av
KS genomförts med elever i avgångsklasserna
i Älvsbyns kommun gällande sökmönster
till gymnasieskola. Denna redovisas separat
vid KS sammanträde i maj. Det kommer till
hösten att fortsatt vara en hög andel elever
vid gymnasiet som går något av introduktionsprogrammen. Cirka 53 elever som har
fått permanent uppehållstillstånd och är
klara med språkintroduktionsprogrammet.
Detta kommer att påfresta gymnasieskolans
budget och organisation kommande hösttermin. Omvalsperioden för gymnasiestudier
till hösten stängde den 7 maj och för vår del
har det inneburit en smärre förändring med
några enstaka fler elever. Dock fortsatt dystert för vård och omsorg där det inte finns
någon behörig sökande.
Skolchefen har besökt Arvidsjaur
kommun för en första dialog gällande ett
samverkansavtal för gymnasiestudier. Besöket
mottogs positivt och arbetet kommer att
fortsätta med ambitionen att ha ett samverkansavtal klart från och med höstterminen
2019. Nästa träff sker den 30 maj, då också
Arjeplogs kommun är inbjudna.
Barn- och familjeenheten
Förhandling om ny organisation för socialtjänsten är genomförd och arbetet med
att sammanfoga BoF och AoI (Arbete och
integration) kan påbörjas. Den nya enheten
beräknas vara i drift från och med januari
2019.

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorgen
Projektet bemanningsplanering pågår på de
särskilda boendena Nyberga och Ugglan.
Möjligheterna till samplanering och gemensam schemaläggning är något begränsade, då
förhandlingen om ett nytt kollektivavtal inte
är genomfört. Ett nytt avtal är av största vikt
för att klara införandet av heltider. Under
2019 ska alla tjänster som utannonseras inom
kommunals avtalsområde annonseras som
heltid och under 2020 ska alla ha rätt till
heltid. Datum för förhandling är den 28/5.
Kön till särskilt boende är i dagsläget 10
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. Behovet är stort av
fler permanenta särskilda boendeplatser. De
tillfälliga korttids- och särskilda boendeverksamheterna är inte optimala, vilket påverkar
verksamheten.
Omsorgen om funktionshindrade
Verksamheten vardagsstöd, som tidigare
utförde stödinsatser vardagar under dagtid,
har omorganiserats. Sedan årsskiftet är verksamheten förändrad till ett boendestöd som

ger insatser under veckans alla dagar dagtid,
samt kväll. Boendestödet samverkar med
Björkgatans personalgrupp, för att kvalitetssäkra det ökade behovet av insatser. Sedan
årsskiftet har insatstiden ökat med 150 %.
Med denna omorganisation kan vi lättare
individuellt anpassa stödet för den enskilde
oavsett lagrum. Vi har även kunna minskat
kostnaderna för HVB-platser i andra kommuner.
Personlig assistans
Under året har ett antal beslut om minskning/indragning av assistansersättningen från
Försäkringskassan meddelats kommunen.
Dessa beslut innebär ekonomiska konsekvenser för kommunen. Planering för fortsatt
stöd och omsorg för de enskilda pågår, verksamheten kommer att lösa detta på ett tryggt
och säkert sätt för den enskilde.
I den nu pågående LSS-utredningen, med
direktiv att en särskild utredare, ska se över
assistansersättningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd till vissa
funktionshindrade kommer regeringen att
besluta om ett tilläggsdirektiv. De krav på besparingar som tidigare funnits i utrednings
direktiven tas bort. Utredningstiden förlängs
till den 15 december 2018.

Omorganisation samlad socialtjänst
Kommunstyrelsen har beslutat om en
ny samlad socialtjänstorganisation med
en gemensam myndighetsutövning som
ska ledas av en gemensam chef. I den nya
enheten kommer initialt hela verksamheten
från Ensamkommande barn och ungdomar, biståndshandläggarna från Hälso-och
sjukvårdsteamet, socialsekreterarna samt
familjeteamet från Barn-och familj, samt all
verksamhet att sammanföras i en samlad socialtjänst. Chefstjänsten för den nya enheten
är utannonserad, målsättningen är att tillsättningen av chefstjänsten ska vara klar under
juni månad. Den nye chefen för verksamheten får i uppdrag att påbörja omorganisation
i detalj omgående. Omorganisationen ska
vara genomförd 2019-01-01.
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