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Affärsplanering
– ett sätt att utveckla företaget och verksamheten
att starta, driva eller att utveckla 
ett företag kan liknas vid att byg-
ga ett hus eller segla från en hamn 
till en annan hamn. Du behöver 
ritningar och planer som visar hur 
huset ska se ut och fungera och 
hur det ska byggas. Tänker du 

segla är det en fördel med någon form av navigering. Hur väl-
byggt ditt hus blir, hur mycket överraskningar du kommer att 
möta under processen och vilka synpunkter du kommer att få 
från omgivningen är helt beroende på hur välgjorda och riktiga 
ritningar, planer och kalkyler du har. Givetvis vill du att ditt fö-
retag ska ha de bästa förutsättningarna att bli framgångsrikt. Just 
därför är det bra att också göra en affärsplan och utarbeta olika 
budgetar för din verksamhet. Vad som också är viktigt att tänka 
på är att beskrivningar är ett stöd och ska ge struktur och ska inte 
vara något som hindrar och bromsar kreativitet och inspiration.

affärsplanen är ett levande dokument och en utav de viktigaste 
nycklarna till din framgång som företagare och verksamhetsleda-
re. En väl genomarbetad plan är ett nödvändigt beslutsunderlag, 
inte bara för dig själv, utan också för alla de kontakter och part-
ners du behöver för att utveckla din verksamhet. Affärsplanens 
utformning och detaljerade innehåll beror bland annat på vilken 
typ av verksamhet du tänker bedriva.

en modell som jag själv trivs med och har utvecklat tillsammans 
med kollegor är affärsplanering enligt klockmodellen. Varje 

klockslag står för viktiga pusselbitar kring utveckling av före-
taget. Det är extremt viktigt att veta var man står idag och hur 
det ser ut i omvärlden. Därför bör man lägga stor vikt vid att 
göra en noggrann nulägesbeskrivning som kan vara ett under-
lag för planering och beslut om vilka aktiviteter som krävs för 
att du ska kunna uppnå dina mål och, så småningom, uppfylla 
de visioner du har för ditt företagande. Erfarenhet har visat att 
modellen fungerar för både fritidsföretag och företag med 100-
tals anställda.

modellen visar också att din affärsplan kommer att behöver flera 
genomgångar och uppdateringar innan den är färdig. Ny infor-
mation tillkommer under arbetets gång, vilket gör att tidigare 
tankar, förutsättningar och uppgifter behöver revideras och kom-
pletteras. Din budget och dina beräkningar av resultatet kommer 
att behöva uppdateras ett flertal gånger. Kort sagt, du arbetar vi-
dare, ändrar och kompletterar tills du är nöjd. 

kom ihåg att affärsplanen aldrig blir ”färdig”. Den kräver ständig 
uppdatering för att hållas levande och aktuell. Till exempel bör 
budget, resultatberäkningar, mål och handlingsplaner uppdate-
ras minst en gång per år utifrån förändringar i verksamheten och 
i verkligheten.

blivande och befintliga företagare är välkommen att kontakta 
mig så berättar jag mera om vad ni kan få för hjälp för att utveck-
la ditt nya eller nuvarande företag.

lycka till med utvecklingen av företaget och verksamheten!

Avfall som uppstår i hushåll  
eller verksamheter
Bruna tunnan - komposterbart avfall
Komposterbart material är lättned-
brytbart organiskt avfall som matavfall 
och växtrester.

Gröna tunnan - brännbart avfall
Den del som återstår när det kompos-
terbara sorterats ut. Det är avfall som 
inte är farligt avfall och som inte går 
att återanvända eller återvinna på an-
nat sätt än genom energiåtervinning.

Avfallsfraktioner som inte ska läggas i 
hushållsavfallet:
•  Farligt avfall - giftigt avfall som 

kvicksilver, batterier, färg, olja, lysrör, 
sprayburkar med spray kvar och na-
gellack. Lämnas alltid på den beman-
nade återvinningscentralen. 

•  Elavfall - allt med sladd eller batteri 
eller sådant som är beroende av el för 
att fungera. Lämnas på den beman-
nade återvinningscentralen

•  Batterier - lämnas på återvinnings-
station eller på den bemannade åter-
vinningscentralen. 

•  Grovavfall - lämnas på den beman-
nade återvinningscentralen. Insam-
ling sker två gånger per år vid en- 
och tvåfamiljshus efter anmälan.

•  Bygg- och rivningsavfall – lämnas 
på den bemannade återvinnings-
centralen.

•  Förpackningar och tidningar – 
lämnas på återvinningsstation eller 
på den bemannade återvinnings-
centralen.

Owe Johansson jobbar åt Älvsbyns kommun på halvtid med att utveckla nya och befintliga 
företag i kommunen. Har lång erfarenhet av företagsutveckling och hjälpt ca 500 personer att 
starta företag i länet de senaste 10 åren. Rådgivningen är gratis för Älvsbyföretag. Han sitter på 
Företagarcentrum ovanför arbetsförmedlingen och nås på telefonnummer är 070-519 89 99.

Information från Älvsbyns energi
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100 fler företag i Älvsbyn  
de senaste sex åren
2008 fanns det 708 aktiva företag i 
Älvsbyns kommun, nu har det ökat 
till 810 stycken (ett företag räknas 
som aktivt/verksamt om det är re-
gistrerat för moms och/eller är ar-
betsgivare eller är F-skatteregistre-
rat). Med 2014’s befolkning på 8162 
personer ger det ett snitt på att var 
tionde Älvsbybo nu har ett företag.

– Över hundra nya företag är glädjande 
siffror. Det visar att vi fortsatt har stark 
innovations- och entreprenörsanda, säger 
Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund.

Sysselsättningen ökar
Att det blir fler företag ger flera effekter. 
Enligt den senaste tillgängliga 2-årsstatis-
tiken från Statistiska centralbyrån (SCB) 
har sysselsättningen i kommunen ökat 
med 219 fler personer i jobb.

– Vi jobbar med nyföretagande men vår 
roll är inte att starta företag, däremot är 
det att skapa bra förutsättningar. Men det 
viktigaste är att vårda våra befintliga och 
det totala antalet företag, säger Pär Jons-
son, näringslivschef.

Företagsamheten ökar
Företagsamheten totalt sett i Älvsbyns 
kommun har ökat med så mycket som 
2% de senaste tio åren, enligt Svenskt Nä-
ringsliv. Från 8% av befolkningen 2003 
till 10% 2013. Som företagsam räknas 
individer som har ansvar för utvecklingen 
av ett företag exempelvis innehar f-skatt-
sedel, är delägare, vd eller ordinarie styrel-
semedlem i aktiebolag.

Helena:
– Vi har företagare som är duktiga på att 

hitta branscher där det finns och det går att 
utveckla en lönsamhet. Vi har starka nät-
verk som exempelvis LRF, köpmanna och 
Företagarna. Företagen är också duktiga på 
att hjälpa varandra mellan företagen.

Pär:
– Älvsbyn hade förra året den största 

värdeökningen bland småföretagen i Sve-
rige med en värdetillväxt på 53,6%. Det 
visar tydligt på utvecklingen för de små 
företagen i kommunen och detta är något 

vi bland annat jobbar med att stötta upp 
genom att skapa ett gott näringslivsklimat.

Bäst företagsklimat i Norrbotten
– Kommunen har de senaste åren arbetat 
strategiskt för att skapa ett gott samarbets-
klimat med företagen. Det är ett arbete 
som gett effekt och vi ser i det samman-
fattande omdömet i Svenskt näringslivs 
undersökning att vi är bland de fem främ-
sta i norra Sverige, säger Helena Öhlund, 
kommunalråd Älvsbyns kommun.

Företagsklimatet i Älvsbyns kommun 
har förbättrats avsevärt de senaste åren. 
2002 fick kommunen betyget 2,97 av 
kommunens företagare i Svenskt Närings-
livs årliga undersökning Företagsklimat. I 
senaste presenterade mätningen från 2013 
fick kommunen 3,75 i betyg, vilket var 
det bästa betyget som någon av kommu-
nerna i Norrbotten fick (resultatet från 
2014:s undersökning presenteras den 26 
maj 2015). På andra plats i länet kom fö-
retagsklimatet i Luleå kommun. Av Sveri-
ges 290 kommuner kom Älvsbyn på plats 
37 och om man tittar på kommuner norr 
om Uppsala knep Vansbro kommun tred-
jeplatsen strax före Älvsbyn som därmed 
placerade sig med fjärde bästa företagskli-
mat norr om Uppsala.

Helena:
– Ett gott företagsklimat ger ett starkare 

näringsliv som lägger grunden för att vi 
ska kunna bedriva en kommunal service, 
som exempelvis skola och omsorg, med 
god kvalitet.

Pär:
– Vi jobbar med att vårda kontakten med 

företagen. Vi riktar strålkastarljus på lokala 
hjältar exempelvis tillsammans med andra 
lokala aktörer via Älvsbyns näringslivsgala. 
Vi har hittat och stärkt kommunikationen 
med företagarna via exempelvis företagar-
frukostar. Vi jobbar tillsammans med Älvs-
byns gymnasium med att ge samtliga elever 
möjligheten till att prova på att starta, driva 
och avveckla ett eget företag. Ett så kall-
lat UF-företag. Vi försöker också att vara 
ute bland de befintliga företagen och lyssna 
och vara lyhörda.

Helena:
– Vi ser att när vi tittar tillbaka på åren 

sen 2008 så har vi gjort ett gott arbete. Vi 
fortsätter arbetet genom den nyligen fram-
tagna visionsplanen om att ligga i topp i 
gott företagsklimat. Vi tror och hoppas 
detta ska ge alla våra 810 företag ännu bätt-
re möjligheter till utveckling och tillväxt.

Pär:
– Jag är dessutom glad över att vi har ett 

så gott sammarbete och god kommunika-
tion mellan kommunens tjänstemän och 
politiker i kommunen.

Älvsbyns kommuns kommunalråd Helena 
Öhlund och näringslivschef Pär Jonsson.

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet  
i kommunen (enkätsvar Företagare)
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Koncept för flerbostadshus på Lekentomten
En delegation från kommunen har 
besökt Kiruna för att ta del av idé-
er för flerbostadshus för exempelvis 
Lekentomten.

– Vi tror på en ljus framtid för Älvsbyn 
och därför tittar vi även på möjligheter att 
själva bygga flerbostadshus som ett kom-
plement till det övriga behovet. Det är 
viktigt att byggandet kommer igång, säger 
Magnus Nordström kommunchef.

Fredrik Edfast, affärschef på NCC pre-
senterade hur de jobbar med ett folkhem-
skoncept och visade även upp ett projekt 
kring passivhus vid besöket i Kiruna.

Folkhemskonceptet har en systemati-
serad byggprocess. Där NCC bygger li-
kadana flerbostadshus på olika platser i 
Sverige, lite likt löpandebandprincipen. 
Det ger mycket kort byggtid, låg energi-
förbrukning och låg byggkostnad. Alltså 
attraktiva bostäder för många.

I arbetet med bostadförsörjningsplanen 
framgår det att behovet redan idag är stort.

– Kommunen arbetar just nu med att 
planera för bostäder och utveckling av 
centrum. Därför är det viktigt att åka runt 
och titta på olika möjligheter till framtida 

hållbara lösningar, säger Ingrid Karlsson 
Miljö- och byggchef.

Den inventering som har gjorts av till-
gänglighet i flerbostadshusbeståndet i 
Älvsbyn visar att det finns förhållandevis 
få tillgängliga lägenheter. 

– Nyproducerade bostäder är bättre an-
passade för äldre och de är mer energief-
fektiva, säger Ingrid Karlsson Miljö- och 
byggchef.

– Vi behöver redan idag få igång byg-
gandet för att få tillstånd en rörlighet på 
bostadsmarknaden, bland annat eftersom 
vi har många äldre i kommunen, säger 
ordförande i Älvsbyns fastigheter, Henry 
Larsson (s).

Ett besök gjordes också för att titta när-
mare på passivhus. Passivhus är välisolera-
de byggnader som till stor del värms upp 
genom den energi som redan finns i huset 
och där i princip ingen energi tillförs.

Representanter från kommunen på studiebesök om byggande i Kiruna.

NCC Folkboende
Yteffektiva lägenheter med hög  
boendekvalitet, låg driftskostnad 
och energiförbrukning. Inflyttnings- 
klart efter ca 12 månader.

Källa: NCC

Passivhus
Passivhus är välisolerade byggna-
der som till stor del värms upp 
genom den energi som redan 
finns i huset. Exempelvis alstrar vi 
människor och våra hushållsappa-
rater mycket energi.

Idén med passivhus utveckla-
des i Tyskland på 1990-talet, där 
man blev överens om att det går 
att bygga hus utan radiatorsystem 
(element), bara man såg till att 
värmeförlusterna var tillräckligt 
små. En av eldsjälarna byggde en 
egen huslänga enligt principerna 
och fick ett bättre inomhusklimat 
än allt som hade byggts i Tyskland 
tidigare.

Passivhuset är prisvärt. De små 
extrakostnaderna för bättre isole-
ring och värmeväxlad ventilation 
kan ge lägre totalkostnader redan 
efter några år, men varierar mel-
lan de olika projekten.

Källa: passivhuscentrum.se
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Mässträff och pitchtävling
Tisdag den 27 januari anordnades 
en träff för de gymnasieelever som 
bedriver företag genom Ung Före-
tagsamhet, UF. Förutom elever del-
tog även lärare från gymnasiet, Lina 
Heimdahl från Ung Företagsamhet 
Norrbotten och Sofia Sundh från 
kommunen.

Träffen började med att Lina informera-
de om den kommande UF-mässan som 
äger rum i Gällivare 11-12 mars.  Under 
UF-mässan får de utställande eleverna 
möjlighet att sälja sina produkter men 
får även träna på att fatta beslut i skarpt 
läge. Eleverna får möta kunder och kan 
knyta viktiga kontakter inför exempelvis 
sommarjobb och framtiden. Utställare på 
UF-mässan i Gällivare är UF-företag från 
hela Norrbotten. Under mässdagarna på-
går tävlingar i en rad olika kategorier som 
företagen kan tävla om, bland annat Årets 
UF-företag och Årets Monter.

Eleverna fick många bra tips inför mäss-
san. Allt från att skriva en packningslista 
till vad man ska tänka på när man tar i 
hand och presenterar sig. För eleverna är 
det mycket praktiskt som måste ordnas 
inför mässan, bland annat allt som behövs 
för att färdigställa sin monter.

Efter informationen om UF-mässan 
anordnade Ung Företagsamhet och kom-
munen ”pitchtävling” för de unga företa-
garna. Alla företag fick under 2 minuter 
presentera sina företag på ett säljande sätt. 
Eleverna presenterade sina företag inför 
en jury bestående av kommunens före-
tagsrådgivare Owe Johansson, Ambjörn 
Karlsson från Pitedalens Måleri, och Sofia 
Sundh, Älvsbyns kommun.

– Företagen fick komma in ett och ett 
och presentera sin affärsidé. Vi i juryn 
fick höra bra företagspresentationer med 
många påhittiga affärsidéer, berättar Sofia 

Sundh, näringslivsutvecklare på Älvsbyns 
kommun.

Efter juryns överläggande kallades elev-
erna in och vinnaren presenterades. Vin-
nare blev Shower Care UF, som tillverkar 
och säljer tvålar och badbomber. Shower 
Care UF består av Augustine Iranyongeye 
och Valeria Sarapova.

– Företaget hade en påhittig affärsidé 
som innefattar både tillverkning och för-
säljning. Motiveringen till det vinnande 
laget: ”Med en tydlig attityd tar företaget 
fram och tillverkar egna produkter. En 
presentation med stor entusiasm”

Pärlan öppnar Åkerbäret
Pärlans förskola expanderar sin verksamhet. Den 8 december öppnade det senaste till-
skottet, Åkerbäret, sina dörrar för barn som är mellan två och fyra år. Avdelningen är 
den femte på Pärlan och redan nu är det tryck på platserna.

– Som det är nu har vi 16 stycken barn, men vi kommer att ta in fler.  Det är en ganska 
stor avdelning, berättar Marianne Stenvall, förskolechef och tillägger att det är många 
barn som står i kö för att få en plats på Åkerbäret.

Förskole-/fritidsplats  
i Älvsbyns kommun
Du som är i behov av förskole-/fritids-
plats till hösten 2015 ansöker om plats 
senast 17 april 2015. Kommunen har en 
gemensam kö till förskoleplatser.

Placering på förskolan upphör 31 juli det 
år barnet börjar förskoleklass/skola. Ny 
ansökan krävs för placering i fritidshem.

Barn födda 2012 har rätt till avgiftsfri all-
män förskola 15 tim/vecka från skolstart 
höstterminen 2015. Allmän förskola följer 
grundskolans lovschema.

Information och ansökningsblankett kan 
erhållas hos Marianne Nordlund, telefon 
0929-171 51 eller på www.alvsbyn.se/
blanketter



6    Älvsbybladet nr 1 - 2015

Äldre- och anhörigveckan 2015
Då Äldre- och anhörigveckan invigdes av 
kommunalrådet Helena Öhlund den 15 
februari så var det för sjätte gången i ord-
ningen som handikapp- och pensionsför-
eningar, studieförbund, Svenska Kyrkan 
och Älvsbyns kommun stod som värdar 
för veckan.

Välbesökt
Att intresset har ökat för denna vecka syn-
tes tydligt under årets upplaga, där vissa 
dagar lockade flera hundratals åhörare till 
föreläsningar, information och kultur.

Projektledning
Under ledning av kommunens anhörig-
konsulent Elin Suup försökte arrangörer-
na att hitta bredden på det som är intres-
sant, relevant information och upplevelser 
till äldre innevånare och deras anhöriga 
till veckans program. Som sjukdomar, 
symptom, problem och viktig informa-
tion lyftes fram i de teman som togs upp. 
Detta varvades med att bjuda på kulturel-
la och underhållande inslag som passade 
målgruppen.

Några punkter från veckan
Musikstund med ”Sångfåglarna”, möte 
med nysvenskar, förebyggande hembesök, 
om anhörigstöd, andlig sång, tipsprome-
nad, ”Laver - nu och då”, lunchmusik, 
Pitemålsakademin, forskarföreningen, 
bingo, om godmanskap, om skuld och 
skam, om självkänsla. Abiskoresan i ord 
och bild, PRO-kören, från inbrott till 
benbrott, brandsläckningsmetoder, seni-
ordansuppvisning, kvinnojourens arbete i 
kommunen, gudstjänst med sång och mu-
sik med kyrkokören med mera.

Inbjudna gäster
Genom att enas om olika teman för da-
garna i veckan och att bjuda in gäster som 
föreläsare, så försökte man hålla uppe in-
tresset för varje dag och efter de tidigare 
fem årens dagar så vet man rätt väl vad 
som efterfrågas.

Invigningsdag, Bibliotekets dag, Att 
vara anhörig, Mångfaldens dag, Njuta, 
förebygga och bevara hälsan samt Pensi-
onärernas dag i kyrkan blev årets tema-
dagar.

Arrangörer för veckan:
SKPF, SPF, ABF, Reumatikerna, PRO, 
DHR, Vuxenskolan, Hörselskadades 
förening, Demensförbundet, Driva AB, 
Svenska Kyrkan och Älvsbyns kommun.

Turistvärdar/värdinnor  
sökes till Storforsens  
turistinformation
Inför årets sommarsäsong söker Älvs-
byns kommun tre stycken turistvärdar/
värdinnor till turistinformationen i det 
storslagna Storforsen. 

Om jobbet
Som turistvärd/värdinna ska du sva-
ra på frågor och lämna information om 
turistmål i Älvsbyn. Du kommer vara 
kommunens ansikte utåt. Du ska kunna 
informera om vad kommunen erbjuder 
så därför är lokal kännedom är ett krav. 
Det är även viktigt att du gillar att arbeta 
med människor då du dagligen kommer 
möta många besökare, både från Sverige 
och från andra länder. Goda kunskaper 
i engelska är ett krav. Ytterligare språk är 
meriterande. 

Anställningarna pågår från mitten av 
juni till mitten på augusti. Arbetstiden 
är deltid 75%, schemalagd och förlagd på 
vardagar och helger. 

Ansökningstid för tjänsterna är 
21/3-19/4. För mer information om arbe-
tet kontakta Sofia Sundh, näringslivsut-
vecklare på Älvsbyns kommun på 0929-
174 81.

Pensionärernas dag i kyrkan

Invigning med Helena Öhlund
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Projekt med fokus på  
förbättrad vård
Personal från Älvsbyns kommun och 
hälsocentralen har deltagit i ett projekt 
vid namn Personcentrerad Närsjukvård. 
Projektets mål är att patienten ska erhålla 
utredning enligt Socialstyrelsens nationel-
la riktlinjer samt gemensamma riktlinjer 
mellan Kommunförbundet och Lands-
tingsförbundet.

Projektets deltagare har mellan maj till 
december förra året arbetat med och kart-

lagt problemområden som berör individer 
med nyupptäckta kognitiva problem, samt 
vilka som kommer i kontakt med hälso-
centralen och kommunens verksamheter 
genom olika kontaktvägar.

– Syftet med projektet har varit att för-
bättra vård och omsorg för personer med 
kognitiv svikt/demens boende i Älvsbyns 
kommun. Projektgruppen genomförde ar-
betsluncher för att informera om projek-
tet. Arbetsluncherna var välbesökta och 
lyckade utifrån vårt syfte, berättar Elin 
Suup, anhörigkonsulent i Älvsbyn.

Projektgruppen kommer att redovisa 
till respektive verksamhetschef och arbets-
kamrater om vilka förbättringsområden 
som framkommit under projekttiden samt 
återkoppling från arbetsluncherna. Detta 
med en förhoppning om projektet kan 
fortgå lokalt och i mindre omfattning.

Inom äldreomsorgen finns det många skyl-
digheter men Älvsbyns kommun har även 
tagit fram tre värdighetsgarantier. Känne-
domen om värdighetsgarantierna är bra hos 
omsorgspersonalen, men även de som be-
rörs behöver få mer information om detta. 
Allt bygger på ett bra bemötande i vården.

Värdighetsgaranti 1:
Älvsbyns kommun garanterar att en ge-
nomförandeplan upprättas senast tre 
veckor efter uppstart av hemtjänst, vis-
telse vid korttidsboende eller inflyttning 
till särskilt boende.

I genomförandeplanen ges den äldre 
möjlighet att uttrycka egna val inom ra-
men för de insatser som de är beviljade. 
Målet är att ge den äldre möjligheter till 
inflytande och självbestämmande och 
därigenom få uppleva sin tillvaro som me-
ningsfull. Det är viktigt att en genomför-
andeplan upprättas inom kort tid efter ge-
nomförandet av insats, det säkerställer att 
hjälpen och stödet anpassas till den äldres 
behov, förutsättningar och önskemål. 

Värdighetsgaranti 2:
Älvsbyns kommun garanterar att den 
personal du möter i våra verksamheter i 
äldreomsorgen bär namnbricka.

Vill du jobba som bussförare?

Planer på att bli bussförare? Leta inte läng-
re, nu finns utbildningen här. Studierna 
är gratis och utbildningen befinner sig i 
Boden och ger dig den kompetens som 
behövs för att kunna arbeta som buss-
chaufför. Utbildningen är på heltid och 
omfattar 30 veckor. Studierna startar ti-
digast den 16 mars, men är inte alla fyra 
platser fyllda går det att söka i efterhand.
Kursdeltagaren är berättigad studiemedel 
och betalar själv sina böcker.

Förandskunskaper: Kunskaper motsva-
rande svenska/svenska som andraspråk är 
grundläggande, samt B-körkort (manuell 
växel) och körkorttillstånd behörighet DE 
(kopia bifogas med ansökan).

Anmäl ditt intresse till:
Studie- och yrkesvägledare
Ulla Bergkvist, 0929-173 01
ulla.bergkvist@edu.alvsbyn.se
VUX expedition
Carina Edlund Jonsson, 0929-173 15
carina.edlund-jonsson@edu.alvsbyn.se

Värdighetsgarantier inom kommunens omsorg

Det är av stor betydelse för den äldre 
och dennes anhöriga att de ska kunna se 
och uppfatta namnet på den personal de 
möter i verksamheten, det är en förutsätt-
ning för ett respektfullt bemötande från 
verksamheten.

Värdighetsgaranti 3:
Älvsbyns kommun garanterar att du er-
bjuds ett hembesök av någon av den per-
sonal som arbetar på dagverksamheten 
innan du börjar besöka den.

Syftet är att den äldre i sin hemmiljö ska 

få möjlighet att lära känna personalen och 
uttrycka sina önskemål om aktiviteter. 
Det skapar trygghet för de äldre och goda 
förutsättningar för en meningsfull vistelse 
på dagverksamheten.

Av dessa tre värdighetsgarantier tilläm-
pas alla av personal och ledning inom hela 
verksamheten i Älvsbyns kommun, där 
dock den första är den svåraste och mest 
personalkrävande som gör att tidskravet 
inte alltid kan uppfyllas.

Målet är att alla skall känna ett välbe-
finnande och kunna erhålla ett värdigt liv.
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Förstelärare – ett attraktivt yrke
För ett tag sedan inrättade regering-
en en ny inriktning för lärare, nämli-
gen som förstelärare. I Älvsbyn har 
vi 12 stycken förestelärare och två till 
väntas att anställas till hösten.

Förestelärare är en tjänst som bara vissa 
lärare kan bli. I kommunen finns 12 fö-

restelärare som jobbar och inom en snar 
framtid kommer två till.

– Förstelärare är en lärare som har en 
stor yrkeserfarenhet, med mycket god in-
sikt i yrket och har ett sätt att jobba som 
ger resultat. Det är en person som genom 
sitt sätt att bedriva undervisning, och 
har metoder, som har spridit sig utanför 
det egna klassrummet, berättar Jan-Erik 
Backman, skolchef i Älvsbyn.

Vad är syftet med en sådan här tjänst?
– Syftet var från statsmakten att man 

ville inför karriärstjänster för lärare. Lära-
ryrket är annars så att man läser till lära-
re på universitet sen är man lärare, sen är 
karriärvägarna ganska smala, möjligtvis 
kan man bli rektor. Men här ville man 

från statens sida visa att man kan göra 
karriär i yrket som lärare också.

Vem kan bli föreslärare?
– Det kan alla bli som är behöriga är lära-

re och att man har jobbat ett par år som det.

Jan-Erik Backman  
Barn- och utbildningschef

En förstelärare kan till 
exempel:
•  ansvara för introduktionen av 

nyanställda lärare
• coacha andra lärare
• initiera pedagogiska samtal
•  initiera och leda projekt i syfte 

att förbättra undervisningen
•  vara examensansvarig på 

gymnasieskolan eller inom 
vuxenutbildningen

•  ansvara för att lärarstuderande 
tas emot på ett bra sätt när de 
ska genomföra sin verksamhets-
förlagda utbildning (VFU)

•  vara huvudansvarig för ett ämne
Källa: Skolverket

Uppdraget som förstelärare 
har g jort att jag tydligare har 
kunnat använda min erfaren-
het som lärare till att coacha 
nya pedagoger på vår skola.
Ann-Sofie Eriksson
Förstelärare, Knut Lundmarkskolan

I mitt uppdrag som förstelä-
rare bidrar jag till att driva, 
leda och ta ansvar för det 
systematiska kvalitetsarbetet 
i syfte att förbättra metoder 
och arbetssätt för att förbätt-
ra elevernas studieresultat.  
Jag medverkar till att ska-
pa forum för kollegiala 
samtal, diskussioner och 
reflektioner kring undervis-
ning och lärandeprocesser.
Anna-Karin Sandström
Förstelärare, Parkskolan

Som rektor är jag glad över 
att ha företagsamma förstelä-
rare som tillför både kunskap 
och engagemang till skolans 
pedagogiska utveckling.
Ulrik Bylander
Rektor, Knut Lundmarkskolan

En förestelärare:
•  är legitimerad lärare.
•  kan genom dokumentation 

redovisa minst fyra års väl vits-
ordat arbete med undervisning 
inom ramen för en eller flera an-
ställningar inom skolväsendet.

•  har visat en särskilt god förmåga 
att förbättra elevernas studiere-
sultat och har ett starkt intresse 
för att utveckla undervisningen.

•  även i övrigt av huvudman-
nen bedöms som särskilt 
kvalificerad för undervisning 
och uppgifter som hör till 
undervisningen.



Älvsbybladet nr 1 - 2015    9

YRKESPROFILEN
– visar mångfalden av kommunala jobb

BROS – arbetar med integration av unga
Enheten för ensamkommande flyk-
tingbarn (BROS) har 15 stycken ung-
domar från olika katastrofdrabbade 
länder som bor i verksamhetens lo-
kaler på ”stigarna”. Enheten arbetar 
ständigt med att få barnen integre-
rade i samhället.

Inom Älvsbyns kommuns förvaltning finns 
det 100-tals olika arbeten. Ett utav alla job-
ben som finns är samordnare på BROS 

(ordet BROS kommer från en förkortning 
av verksamhetens första arbetsställe Bro-
stigen). Anneli Öhman är samordnare på 
BROS och hon tycker att jobbet är både 
roligt och intressant. Jobbet? Det blev hon 
varskodd om av en bekant.

– Jag hade läst en kurs i ledarskap och 
sen blev jag tipsad om att det låg ute en 
samordnartjänst och då var det en person 
som sa att det skulle passa mina egenska-
per och förmågor perfekt, berättar Anneli 
Öhman, samordnare på BROS.

Resurs för samhället
Verksamheten BROS finns på stigarna och 
har i skrivande stund 15 flyktingbarn i åld-
rarna 14 till 17 år. Personalen på enheten 
arbetar konstant med att integrera barnen 
i det svenska samhället. Några exempel på 
hur personalen på BROS gör för att inte-
grera ungdomarna i samhället är bland an-
nat genom studier på skolan, genom olika 
föreningar och diverse intressen.

– Och samhället vinner ju på det. Dessa 
killar som jobbar hårt för att smälta in i 
vår fina by är ju fantastiska resurser. Jag 
jobbar mycket för att samordna det lycka-
de mötet. Detta har bland annat resulterat 
i fina studieresultat, ökat aktivitetsutbud i 
Älvsbyn och att vi har en kille som brukar 
extrajobba på sin fritid.

Vad tycker du är det bästa med ditt jobb som 
samordnare på BROS?

– Den värme och glädje som finns här, 
sen är det månkulturella bra för Sverige. 
Jag upplever att utvecklingen går snabbt 
fram och ungdomarna vill så mycket. 
Deras motivation och engagemang är 
häftigt, de vill verkligen bli integrerade i 
samhället. 

Älvsbyns kommun har 100-tals olika kommunala jobb i sin verksamhet. 
Det kan vara allt från lokalvårdare och lärare till kommunchef och 
parkarbetare. Har du tips på ett kommunalt yrke som du skulle vilja att 
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.
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FÖRETAGSPROFILEN
– ett av 810 aktiva företag i Älvsbyns kommun

Under företagsprofilen kan du läsa om ett av alla företag i 
kommunen. Har du tips på ett företag som du skulle vilja att 
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

I Johannas butik finns allt mellan himmel och jord
I maj ifjol startade pysselfantasten 
och älvsbybon Johanna Stenvall upp 
butiken Johannas Hem & Hobby. 
Butiken satsar på allt mellan himmel 
och jord. Just nu är det radiostyrt 
som är senaste flugan.

– Vi har börjat sälja mycket radiostyrt 
(RC), både bilar, quadrocoptrar, heli-
koptrar och flygplan. Det har verkligen 
börjat blomstra i Älvsbyn, förklarar Jo-
hanna.

För snart ett år sedan startade Johan-
na Stenvall upp butiken Johannas Hem 
& Hobby. Butiken, som befinner sig på 
Medborgargatan, satsar på både pyssel 
och hobbyverksamhet.

Tomtar och troll
Bland de hundratals produkterna hittar 
man lite smått och gott. Det handlar om 
allt från rockabillkjolar och godisshots, 
till miniracingbilar och trädgårdsfigurer.

– I grund och botten var det tänkt att 

jag bara skulle sälja pyssel och trädgårdsfi-
gurer, för det tyckte jag fattades i Älvsbyn. 
Men någonstans på vägen spårade det ut 
och blev en massa andra saker, berättar 
Johanna.

Planerar expandering
I dagsläget arbetar Johanna själv i buti-
ken, något som hon hoppas blir ändring 
på nu när hon expanderar och flyttar 
verksamheten till större lokal.

– Vi behöver större lokal, vi ryms inte i 
dagsläget. Vi kommer att bli större på pys-
sel och radiostyrt.

Vad har du för förhoppningar på framtiden?
– Förhoppningen är att vi blir så stora 

att vi kan anställa, och att vi ska kunna 
bredda oss på alla områden.

Just nu är det radiostyrda enheter som 
är inne bland många älvsbybor. Mer om 
RC-bilar kan du läsa i ett separat repor-
tage från Älvsbyns MS:s miniracingverk-
samhet.

FÖRETAGSNYTT 

Tre Kronor är Okey
Tidigare i år bakade Pizzeria Okey sin sista pizza i ugnen. Efter ett ägarbyte, en 
ombyggnation och ett stilbyte har nu Pizzeria Tre Kronor tagit över restaurangen. 
Tre Kronor, som även finns i Piteå, drivs i Älvsbyn av Salim Sabir och erbjuder allt 
från dagens lunch, flera kebabrätter och pizzor, till egenkomponerade specialsallader.
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FÖRENINGSPROFILENUnder föreningsprofilen kan du läsa om en av alla föreningar i 
kommunen. Har du tips på en förening som du skulle vilja att 
vi skriver om? Hör då gärna av dig till Älvsbybladet.

– en av kommunens 114 föreningar

Miniracingföreningen med hög fart
För den som är motorintresserad 
eller rent av sugen på att köra mi-
niracing är RC Älvsbyn kanske den 
rätta föreningen. Föreningen har en 
lokal på Kyrkogårdsgatan där man 
kan köra och tävla med sin bil på en 
inomhusbana.

En av Älvsbyns alla föreningar är RC 
Älvsbyn, en förening för miniracingföra-
re. Föreningen, som går under Älvsbyns 
motorsällskaps flagga sedan millennie-
skiftet, har i dagsläget 30-talet miniracin-
gintresserade medlemmar.

Leva sig in i situationen
Varje onsdag och söndag på kvällen öppnar 
Ulf Stenvall, banchef och alltiallo, dörrar-
na till källaren på Kyrkogårdsgatan 23 för 
dem som är sugna ta ett par varv runt in-
omhusbanan med sin bil av storleken 1/14.

– Jag har hållit på med folkrace och 
rallycross och det här är ganska så lika. 
När man står med kontrollen lever man 
sig in situationen på samma sätt. Sen finns 
det inga skador och det är en billig sport, 
berättar han och lägger till att förare som 
är funktionshindrade också välkomna till 
föreningen. På sommaren öppnar fören-
ingen sin sommarbana som är anpassad så 
att även rullstolsburna kan köra.

Vid inomhusbanan står ett långt bord 
där förarna kan meka och fixa med sina 
bilar eller laga dem när olyckan har varit 
framme. Tur i oturen kan man ha för Jo-
hanna från Älvsbybutiken Johannas Hem 
& Hobby ofta är på plats vid träningar och 
hon har då med sig nya RC-reservdelar till 
bilarna från sin butik som man kan köpa 
direkt av henne där vid banan (se separat 
artikel om Johannas Hem & Hobby).

Men förutom de små bilarna, som går 
på elektricitet, välkomnar föreningen även 
de större metanolbilarna i storleken 1/8. 
Dessa har en alldeles egen bana utomhus 
uppe vid Högheden.

Ulf mot gräddan
Ulf har drygt 15 års erfarenhet av mini-
racing och har tävlat i 10 år. Den första 
april kommer han tillsammans med ett 
par andra förare att bege sig till England 
för att tävla mot gräddan.

– Vi kommer då att köra de stora bi-

larna, i storleken 1/8. Det kommer att 
vara dem allra bäst som kör då, så det 
känns kul.

Förutom tävlingen i England anordnas 
även tävlingar på hemmaplan för närlig-
gande kommuner.



Flera p-skivor 
medför böter
Felparkering har länge varit ett problem 
i kommunen. För att förhindra den pro-
blematik som uppstår med framförallt 
plogning vintertid och att bilister olovligt 
ställer sig på lastzoner och handikappar-
kering, har Älvsbyns Fastigheter påbör-
jat ett samarbete med det internationella 
parkeringsbolaget Q-park. Målsättningen 
är tydlig skyltning för att alla ska kunna 
se vad som gäller och därmed också föl-
ja aktuella regler bland annat på avsedda 
parkeringsplatser.

P-skivor går att hämta på följande 
ställen:
• Kommunhusets reception
• Hälsocentralens reception
• Köket på Fluxen

Samt i utplacerade postlådor vid 
följande parkeringar:
• Kommunparkeringen
• Turklöverns parkering
• Ugglans parkering
• Hälsocentralens parkering

Följande regler gäller:
•  Endast en p-skiva gäller.  

Flera p-skivor medför böter
• P-skivan placeras i framrutan
• P-skivan måste vara synlig 

PÅ GÅNG INOM 
FRITID & KULTUR
Likt tidigare säsonger kommer även vå-
ren att innehålla flertalet olika arrange-
mang och händelser. Bland annat så 
kommer det att delas ut diverse stipen-
dier och den 23 april kommer Världsbok-
dagen att arrangeras på biblioteket.

Nya Stuffa tuffar på
Nya Stuffa är tillställningen där ungdo-
mar i kommunen i årskurs 4-6 dansar 
med varandra. Den startade för 33 år 
sen och har sen dess fostrat många 
unga dansare. På årets agenda finns 
bland annat danskväll den 9 maj med 
Thor-Görans orkester öppet för all-
mänheten och danstävling för alla 
dansintresserade.

Afrikansk dans 
och breaking
Under våren hålls kurser i breaking 
(breakdance) med Exiled Dance Crew 
och Mutcho/NBV anordnar kurs i afri-
kansk dans.

Kanisdagen utökar  
– blir Kanisdagarna
Årets evenemang Kanisdagen expan-
derar och byter namn till Kanisda-
garna. Arrangemanget startar fredag 
den 27 mars och pågår till den 29:e. 
Schemat är fullspäckat vid skidbacken 
och bland hållpunkterna finns barnens 
vasalopp, marknad, företagsrace och 
snöskulptering.

Magishow och rockabilly

På fredagkvällen arrangerar Kaniskrogen 
en magishow med illusionisten och 
magikern Claes Danell. Älvsbysonen DJ 
Emil spelar på Kaniskrogen och rocka-
billygruppen Sun Cats står för musik-
underhållningen i Kanislogen. Läs mer 
på www.facebook.com/Kanisbacken 

Trolltagen  
återvänder till 
Storforsen
Den första uppsättningen av balett och 
musikspelet Trolltagen sattes upp 1987 
och 2007 var gången de senaste dans-
stegen togs. Men fredag den 3 juli har 
trikåerna dammats av och danstegen 
att finslipats, då är det nämligen pre-
miär av den nya föreställningen. Som 
tidigare handlar det om sex små flick-
or som rövas bort av en virvelvind och 
sätts i fångenskap. Föreställningen är 
ett samarrangemang mellan Framtids-
banken (Sparbanken Nord), stiftelsen 
Greta, stiftelsen Oanade krafter samt 
Älvsbyns kommun. Projektledare är 
Susanne Karlsson på filmbolaget Sal-
monfox. Föreställningen kommer att, 
likt tidigare år, äga rum på naturscenen 
uppe i Storforsens naturreservat. Årets 
föreställningar ges fredag till söndag 
den 3:e till 5:e juli.

Teaterprojektet i 
vanlig tappning
Teaterprojektet har länge varit en tra-
dition för ungdomarna i årskurs 9 och 
högstadielärarna på Älvåkraskolan. Var-
je år sätter de upp en pjäs som någon 
känd dramatiker har skrivit. Den 30 
mars är det premiär för årets 9:or med 
pjäsen Alice i underlandet.

VM i skotercross 
i Älvsbyn
Lördagen den 21 mars kommer Älvsbyn 
att vara värd för den 12:e upplagan av 
FIM Snow Cross World Championship 
och den andra upplagan av FIM Women 
SnowCross World Cup. Älvsbyns motor-
sällskap har många duktiga förare som 
kommer att delta. Bland annat regeran-
de världsmästarinnan, Elina Öhman och 
tvåfaldige världsmästaren Emil Öhman. 
Läs mer på www.vmalvsbyn.se

Kurs i breaking på Forum
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