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Ledarutvecklingsprogram
I december startar vi upp ett ledarutveck-
lingsprogram till företagare i Älvsbyns 
kommun. Syftet med programmet är ett 
skapa intresse, kunskap och förståelse för 
att utveckla sitt ledarskap, öka sitt företags 
intäkter och bredda sitt nätverk. Program-
met har plats för 15 deltagare som träffas 
vid fem tillfällen mellan december 2016 
fram till april 2017.

Datacenter 
Under hösten 2016 har ett internt arbete 
genomförts i The Node Pole om ägarför-
hållanden och finansiering. Resultatet blev 
att kraftbolagen Vattenfall och Skellefteå 
Kraft övertar ägandet i det kommunge-
mensamma datacenterbolaget och satsar 
50 miljoner kronor de kommande åren, 
det är betydligt mer än vad kommunerna 
haft möjlighet att satsa. Från Älvsbyns 
kommun ser vi positivt på de nya ägarnas 
kraftfulla satsning. Marknadsarbetet inom 
The Node Pole har också stärkts de senaste 
veckorna.

Nyföretagande
Det senaste verksamhetsåret har 51 nya 
företag startats i Älvsbyns kommun. Källa; 
Bisnode, tidigare benämnd UC. Vid vår 
företagsrådgivning har deltagarna förde-
lats på 42 % manliga deltagare och 58 % 
kvinnliga deltagare.  Källa; register före-
tagsrådgivning.

Kompetensförsörjning 

Bemanningsenheten
I slutet av november hälsade vi Annika 
Edin välkommen som medarbetare. An-

nika är anställd på ett vikariat som beman-
ningsadministratör till och med 2017-08-
31. En administratörstjänst är fortfarande 
vakanshållen.
 Enligt Bemanningsenhetens särskilda 
uppdrag i strategiska planen undersöker vi 
huruvida vår manuella hantering av timlö-
ner från Winlas till Personec kan hanteras 
digitalt. Hantering av timlöner ingår inte 
i Lönecenters grundutbud av tjänster och 
de har heller inte resurser att utföra detta 
för närvarande. Lönehanteringen från 
Winlas ska då hanteras av Bemanningsen-
heten tillsvidare.
 Introduktion av nya förskolevikarier har 
kommit igång och det kan konstateras att 
ett flertal personer redan fått introduktion. 
Tanken är att introduktion ska genom-
föras totalt 2 dagar och ska sen gälla för 
vikariat på alla förskolenheter.
 Annonseringen inför sommarens semes-
tervikariat 2017 kommer att publiceras 
under december.

Samhällsbyggnad

Miljö- och byggverksamhet
Under hösten har enheten haft en vakans 
på miljöinspektörssidan vilket gör att 
tillsynen släpar efter. Det har varit ovanligt 
högt tryck på byggsidan med många ären-
den. Byggnationer och andra verksamhets-
etableringar ökar också arbetsbelastningen 
för kontoret som helhet.

GIS och kartverksamhet
Kanisområdet och hela vägen ut mot 
Nygård är flygfotograferade i samverkan 
med Piteå kommun under året. Kartering 
kommer inledningsvis att ske i området 
där särskilt boende ska byggas. 

Samverkan fortsätter inom GIS med Piteå 
kommun där kommunen delar en tjänst 
med Piteå kommun. Luleåregionen sam-
verkar utöver det nu använda verktyget 
GIS4Web om en utredning kring mätning 
beräkning och kartering.

Översikts- och detaljplanering
Arbetet med den fördjupade översiktspla-
nen för centrum fortsätter. Samrådsmöten 
har hållits med de politiska partierna, 
skolelever, kommunala handikapp- och 
pensionärsrådet och köpmännen. 

På detaljplanesidan är läget följande:

1. Detaljplanen för Nya Västermalm som 
numera heter Bäckängen är antagen 
och har vunnit laga kraft.

2. Detaljplanen för Pumparen 1 är anta-
gen och har vunnit laga kraft.

3. En detaljplan är under upprättande 
i Lillkorsträsk och samråd ska hållas 
efter årsskiftet. 

4. Detaljplanen för området Nybergs-
hägnan är i startskede och nu pågår 
arbete med en nulägesanalys. Området 
ska ändras från industriverksamhet till 
bostäder vilket innebär att det måste 
undersökas med avseende på förore-
ningar.

5. Detaljplanen för Altuna industriområ-
de är antagen och har vunnit laga kraft. 

6. Ett positivt planbesked har lämnats för 
Västermalmshöjden. Ett första tidigt 
samråd har hållits med de som bor 
närmast området där särskilt boende 
ska byggas. Planhandlingar upprättas så 
snart grundkarta finns som underlag i 
början av 2017.

7. Ansökan om planbesked finns för 
kvarteret Moroten (f.d. Öberga)

Trafik
Nygrensvägen kommer att stängas av 
för fordonstrafik väster om det nya 
bostadsområdet i början av nästa år. 
Under barmarkssäsongen bör lämpligen 
en vändskiva anordnas för området.
 De nationella reglerna för 
parkeringstillstånd har ändrats och det är 
nu svårare att få parkeringstillstånd.

för personal vid Älvsbyns kommun

Deltagare vid förra årets ledarutvecklings-
program. Foto: Pär Jonsson.



med tidigare år. Det verkliga meritvärdet 
2016 var 209,1 och året innan 213,6 
vilket i sig inte är någon anmärkningsvärd 
försämring. Det som här visar sig är 
att många andra kommuner höjt sitt 
meritvärde i jämförelse med föregående år. 
Arbetet med att analysera resultaten är det 
enskilt viktigaste arbete skolan skall göra 
inför kommande termin och läsår. 

Gymnasieskolan & vuxenutbildningen

Arbetet med att säkerställa El- och 
energiprogrammet vid gymnasieskolan 
pågår. I dagsläget är dock lokalfrågan 
inte löst. Kan inte nödvändig lokal hittas 
kan programmet dessvärre komma att 
senareläggas ett år. Certifieringen mot 
teknikcollege är, vilket tidigare nämnts, 
ett prioriterat område under 2017. En 
certifiering är för gymnasieskolan en viktig 
kvalitetsfaktor för våra utbildningar. 
 Vuxenutbildningen kommer under 
året att tydliggöra sitt uppdrag. Ett viktigt 
område är att öka genomströmning av 
vuxenstuderande, alltså andelen vuxna 
som slutför sina studier inom VUX. SFI 
har bedrivits under 1 år i egen regi och 
egna lokaler, andelen elever ligger i snitt 
på ca 60 elever vilket i sig är bra. Dock 
innebär det en hög belastning på såväl 
personal som lokaler, den lokal som nu 
används för SFI medger endast att 35 
personer får vistas i lokalen samtidigt. 
Ett område i SP (strategiska planen) har 
varit att etablera ett lärcenter i Älvsbyn. 
Till viss del har detta mål uppnåtts men 
det råder en stor lokalbrist i dag och man 
söker nu efter egna lokaler för att kunna 
fortsätta utveckla vuxnas möjlighet till 
lärande och att kunna erbjuda lokaler för 
distansundervisning via högskolor och 
universitet. 

Barn- och familjeenheten (BoF)

Barn- och familjeenheten ser en ökad 
arbetsbelastning såväl tidsmässigt som 
ökade komplicerade ärenden utifrån att 
Älvsbyn är en mottagarkommun och har 
avtal med Migrationsverket för asylplatser 
och PUT-platser (permanent uppehålls-
tillstånd). Likaså så ser enheten kraftigt 
ökade kostnader för ovanstående där vissa 
kostnader är återsökningsbara och andra 
inte. Enheten känner även en oro inför att 
de kostnader vi tidigare kunnat återsöka 
framgent kan komma att avslås utifrån 
den strängare flyktingpolitiken.
 Vid återsökningar har återbetalnings-
handläggningen hos Migrationsverket 
förskjutits och ligger efter ca 1 år. Kostna-
derna för egen lägenhet och ekonomiskt 
bistånd till ungdomar 18-21 år har kraf-
tigt ökat. Det är dessutom svårt att finna 
lämpliga och ändamålsenliga lägenheter 
till den unge.

Fritid & kultur

2017 – planerade arrangemang

12/1-3/2 Utställning på biblioteket 
– Kan själv! Kulturhistoriska möten. En 
utställning för barn i åldern 0 – 2 år som 
får möta element från tornedalsk-samisk- 
romsk och svensk kultur.

18/1 – Music for Life, Riksteatern.

21/1 – Dans, Clary´s.

3/2 – Babyträff på biblioteket. Musik, 
sång litteratur mm. Första träffen i en 
serie under vintern/våren.

3-4, 10-11, 17-18/2 – ÄXTER, lokalrevy.

10/2 – Stuffa.

25/2 – Emil Jensen, Riksteatern.

2/3 – Kristian Antilla och lokala förmågor, 
SMÄKK och ABF.

9/3 – 12 timmars, F & K och Älvsby 
församling.

10/3 –  Edda Magnusson och NBB, 
F & K och ABF.

11/3 Internationellt matknytkalas,
F & K och ABF m.fl. (under planering).

17/3 – Stuffa.

25/3 – Özz Nüjen, Riksteatern.

25/4 – Nils Landgren och NBB, 
F & K och ABF.

2017 – Byarna

20/1, 17/2, 21/4 – Fritid & Kultur ordnar 
buss från Bredsel-Vidsel-Vistträsk-Kanis-
Älvsbyn till Kanis, bad och bowling. 
Ordinarie biljettpriser gäller för Kanis och 
bad. Bowling är gratis.
17:15 Bredsel - - Älvsbyn, återresa 20:40.

9/3 – 12 timmars på Forum. Buss Bredsel-
Vidsel-Vistträsk-Kanis-Älvsbyn. 
Aktiviteterna på Forum är gratis.
11:15 Bredsel - - Älvsbyn, återresa 16:15.
17:15 Bredsel - - Älvsbyn, återresa 00:00.

Skolövergripande 

Detaljbudgetarbetet för 2017 är klart 
för samtliga verksamheter i skolan. 
En viktig del inför budgetåret 2017 
är att vi kunnat öronmärka resurser 
för socioekonomisk fördelning inom 
förskola, grundskola och gymnasieskolan. 
I de flertalet statliga satsningarna på 
skolan har de tidiga skolåren erhållit den 
största delen bidrag. Lågstadiesatsningen 
och fritidshemsatsningen ger en 
utökning av skolans budget på ca 
4.35 mkr och är kopplat till fler 
lärartjänster i de tidiga skolåren samt 
tjänster inom skolutveckling. Vid 
Älvåkraskolan och gymnasieskolan har 
4 lärartjänster bekostats via enheten för 
ensamkommande. I och med förändrade 

Barn- och fritid informerar
statsbidrag till den verksamheten kommer 
dessa tjänster inte längre att finansieras 
via enheten för ensamkommande, vilket 
kan komma att påverka skolornas resultat 
under 2017. Underskottstäckningen för 
Vidsel rektorsområde har 2017 fastställts 
till 1 mkr. Detta kommer att innebära 
förändringar inom rektorsområdet. 
En omedelbar färändring är att 
grundskolan i Korsträsk från och med 
vårterminstart kommer att bedrivas i 
C-form, det vill säga en lärare i år 1-3. 
Ytterligare förändringar kommer att ske i 
rektorsområdet till läsårstart augusti 2017 
för att erhålla en budget i balans. 

Förskolan

Arbetsmiljöverket har till Älvsbyns 
kommun delgett en delgivning med 
föreläggande om vite kopplat till 
Åsens och Västermalms förskolor. 
Föreläggandet är kopplat till att 
man från Arbetsmiljöverket anser att 
grundbemanningen är för låg och 
att den skall ökas. Vidare anser man 
att samma vikarier skall finnas vid de 
nämnda förskoleenheterna vid ordinarie 
personals frånvaro. Arbete pågår med 
att möta arbetsmiljöverkets krav på 
Älvsbyns kommun. Med utgångspunkt 
i föreläggandet torde det innebära att 
samtliga 290 kommuner i landet bör 
vitesföreläggas just för att man inte kan 
säkerställa att samma vikarier ersätter 
ordinarie personal. En del i att bemöta 
föreläggandet är att inom förskolan 
finns budget 2017 för att kunna öka 
bemanningen då behov uppstår och också 
kunna göra detta över tid. 

Grundskolan

SKL Öppna jämförelser grundskola 
presenterades den 25 november. ÖP 
utgör ett viktigt underlag för skolorna i 
Älvsbyns kommun vad gäller jämförelse 
med andra skolhuvudmän. Till skillnad 
från föregående år faller grundskolan i 
Älvsbyns kommun kraftigt. I jämförelse 
med läsåret 14/15 då Älvsbyns kommun 
placerade sig på 52 av 290 visar läsåret 
15/16 en placering på 223 av 290. 
Det finns naturligtvis många olika 
faktorer som påverkat resultatet och 
två faktorer som tydligt påverkar är 
salsavärdet och meritvärdet. Salsavärdet 
är ett modellberäknat värde som tar 
utgångspunkt i socioekonomiska faktorer 
och utifrån det tas ett beräknat meritvärde 
fram. Detta värde är under åren 2008-
2015 i snitt 205 för att 2016 vara 
222.7. Den markanta ökningen av det 
modellberäknade värdet beror till viss del 
på att den socioekonomiska beräkningen 
för Älvsbyns kommun ökat. Bland annat 
har medelinkomsten ökat i jämförelse 
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Arbete och integration

Staten gör en satsning i arbetet med att 
förbättra och utveckla arbetet med psykisk 
ohälsa genom ekonomiskt stöd till kom-
munerna i den så kallade Prio-satsningen. 
Arbetet pågår till och med år 2018. 
Handlingsplanen för vår 2016 är reviderad 
och har utökats med fem focusområden 
på fem års sikt samt kortsiktiga mål och 
aktiviteter. Handlingsplanen belyser hur 
ett långsiktigt arbete inom område psykisk 
ohälsa bör och kan bedrivas. Den röda 
tråden är att personer ska erbjudas indi-
vid- och behovsanpassade samt effektiva 
insatser av god kvalitet när det gäller om-
rådet psykisk hälsa. 
 Några av åtgärder som belyses är bland 
annat genomföra en kartläggning gällande 
kunskaper och erfarenheter i socialtjäns-
tens verksamheter om psykisk ohälsa och 
psykiska funktionsnedsättningar. Fortsätta 
arbete med att öka den enskildes delak-
tighet och rättighet genom att värna om 
möjligheten till samordnad individuell 
plan. 

De fem fokusområdena är följande:

1. Förebyggande och främjande arbete 
– öka medvetenhet och kunskap om 
psykisk ohälsa, uppmärksamma frågor 
som rör stigma, motverka fördomar.

2. Tillgängliga tidiga insatser; målgrup-
pen barn, äldre och vuxna.

3. Enskildas delaktigheter och rättigheter. 
Värna om enskildas rättigheter och 
möjligheter att delta i samhället ge-
menskap (arbetet med särskilda indivi-
duella planer, SIP).

4. Utsatta grupper. Tillgång till en jämlik, 
tillgänglig, god och säker vård, öka 
medvetenheten om olika grupper be-
hov.

5. Ledning, styrning och organisation. 
Samverkan med patient-, brukar-, och 
anhörigrörelse och mellan organisatio-
ner. Evidensbaserad verksamhet – goda 
kunskaper hos ledare om verktyg, 
metoder som har stöd och forskning.

Socialtjänsten informerar
Enheten för skadligt bruk och beroende 
arbetar med att implementera och utveck-
la evidensbaserade instrument och me-
toder vad gäller bedömning, behandling 
och utvärdering. De ser över möjligheter 
till att implementera nya metoder för 
samordnade och tidiga insatser med fokus 
i öppenvård för att den enskilde i större 
utsträckning än idag skall få sina behov 
tillgodosedda och på sikt minska behov av 
behandlingshemsplaceringar. 
 En av frågorna som enheten utreder 
vidare är på hur fysisk aktivitet kan använ-
das för att förebygga och behandla olika 
sjukdomstillstånd, däribland beroende-
sjukdom, ångest och depression (utifrån 
senaste forskning).  
 Arbetsmarknadsenheten i Arbete och 
integration planerar samverkansdagar i 
mars 2017 där representanter från skola, 
socialtjänst och arbetsförmedlingen är in-
bjudna för att hitta gemensamma samver-
kansmodeller kring arbetsmarknadsfrågor 
i Älvsbyns kommun.
 Kommunen har ett aktivitetsansvar för 
de ungdomar som inte studerar vidare 
på gymnasiet. Under 2016 så har 6 av 16 
ungdomar återgått till studier under 2016.
 Inom ramen för DUA-satsningen (de-
legation för unga i arbete) har enheten 
börjat med att se över möjligheten till en 
sammanhållen mötesplats där unga, vuxna 
med behov av särskilt stöd kan få det stöd 
de behöver. De hinder som individerna 
upplever kan vara psykiska, fysiska, sociala 
och/eller arbetsmarknadsmässiga. Även 
möjligheter till samlokalisering med andra 
verksamheter som Vux, andra myndig-
heter (ex. Arbetsförmedlingen) för att ta 
tillvara kompetens som finns.

Ensamkommande barn och ungdomar

Enheten planerar för en uppstart av en 
stödboendeverksamhet under 2017. Stö-
det skall ges till barn och unga i åldern 
16–20 år som huvudsakligen behöver 
stöd för att förberedas för ett självständigt 
boende och vuxenliv. Det huvudsakliga 
syftet med placeringsformen är att, under 
trygga former, träna och förbereda barnet 

eller den unge för ett självständigt boende 
och vuxenliv. De barn och unga som tas 
emot ska i stor utsträckning kunna klara 
sin dagliga livsföring utan hjälp. 
 Om det bedöms lämpligt, kan dock ett 
eget boende utgöras av ett eget rum för 
boende och utrymmen som delas med 
andra barn eller unga som är placerade i 
stödboendet. Ett eget boende innebär att 
barnet eller den unge tar huvudansvar för 
sina egna hushållssysslor såsom mathåll-
ning, tvätt och städning. Personalen vid 
stödboendet skall tillsammans med barnet 
eller den unge identifiera dennes behov av 
stöd inom olika livsområden och planera 
för hur stödet ska genomföras.
 I första hand är stödboendet tänkt som 
ett placeringsalternativ för unga i åldern 
18–20 år, men om det finns särskilda skäl 
ska även 16- och 17-åringar kunna bli 
aktuella för placering i ett stödboende. 
 Särskilda skäl kan vara att barnet be-
döms vara moget och förberett för att 
på ett bra sätt klara av att bo och leva i 
ett eget boende, att barnet anses moget i 
övrigt och att barnet själv har uttryckt en 
önskan att bo i ett eget boende. Boende-
formen bygger på ett individuellt anpassat 
stöd samt en hög grad av själständighet 
hos den enskilde, vilket innebär en lägre 
bemanning än på de övriga kollektiva 
boendena.

Positivt att enheten tillfälligt har utökats 
med en socialsekreterare och minskade 
tolkkostnader på grund av avtalet med 
Semantix. Enheten har under hösten 
drivit HBTQ projektet – ett projekt för 

att öka kunskapen om HBTQ-personers 
situation och öka vår egen kompetens och 
förhållningssätt. 
 Barn- och familjeenheten har gått med 
i NLL:s SAM-projekt (ett projekt för 

att stärka upp barn- och ungas psykiska 
hälsa) och bland annat utbildat personal. 
SAM-projektet fortsätter även under 
våren i samarbete med för-, grund- och 
gymnasieskolan med flera.


