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Datacenter
Intresset för vår region fortsätter att skapa 
kontakter med tänkbara intressenter ute i 
Europa. Men aktörerna är väldigt forcerade 
i sina tidsplaner och eftersom vi i dagsläget 
inte kan erbjuda färdigbyggda lokaler med 
bra kraftförsörjning att etablera sig i, söker 
de sig vidare till platser i regionen där dessa 
krav med kort varsel kan erbjudas. Men vi 
ser framtiden an, det finns även företag som 
visat intresse att på sikt bygga nya datacenter 
på industriområdet.
 I samband med pågående befintlig 
etablering utlovade företaget The Future of 
Mining ett större antal arbetstillfällen och 
det löftet vill gärna media vinkla på ett nega-
tivt sätt. Erfarenhet visar dock att liknande 
etableringar i regionen är ett tillskott till det 
lokala näringslivet på sikt. Näringslivskon-
toret kommer också att med hjälp av LTU 
informera om de möjligheter som finns för 
det lokala näringslivet.

Ledarutvecklingsprogram
Den 12 mars startade ett nytt ledarutveck-
lingsprogram för intresserade företagare i 
Älvsbyns kommun. Utbildningen kommer 
att ske eftermiddagar vid fyra tillfällen under 
våren och avslutas den 14 maj. Det finns 
plats för 16 deltagare och i dagsläget har vi 
fyllt 10 av dessa utbildningsplatser.

Besök av politiska ungdomsförbund
På kvällen den 1 februari fick kommunen 
och specifikt FMV Vidsel Test Range (f.d. 
RFN) i Vidsel besök av de flesta politiska 
ungdomsförbunden på deras resa i några av 
de kommuner som berörs av någon av För-
svarsmaktens anläggningar i Norrbotten. 
 Dessa politiskt engagerade ungdomar 
kom från varierande delar av Sverige, inte 
bara från Norrland. Samtliga från de södra 
delarna av vårt land var mycket imponerade 
över drivkraften, möjligheterna och den goda 
samverkan som de upplevde finns i regionen. 

Deras bild av Norrbotten var efter besöket 
klart förändrad i positiv riktning och de 
kommer i fortsättningen att vara goda am-
bassadörer för våra kommuner och militära 
anläggningar i regionen. 
Hemlängtan
Söndagen den 18 februari genomförde 
Älvsbyns kommun i samverkan med övriga 
kommuner och många företag i Luleåregio-
nen aktiviteten ”Hem längtan”. Aktivitetens 
syfte är att locka arbetskraft och kompetens 
för vår gemensamma arbetsmarknadsregion, 
samt visa på våra möjligheter att ge en bra 
balans i livet för de själva och deras nära om 
de väljer att bosätta sig i regionen. 
Rombo
I slutet av februari görs ett omtag med vårt 
ICLD-samarbete med Rombo i Tanzania. 
Kunskap ska överföras från personal i tidigare 
projekt i samband med ett besök på plats 
i Afrika, till motsvarande ny personal i 
projektet. I samband med besöket ska förslag 
till nya möjliga samarbetsområden processas 
fram. Motsvarande besök från Rombo till 
Älvsbyn är planerat till slutet av april eller 
under maj månad.
GDPR
Information angående den nya dataskydds-
förordningen har skett vid upprepade tillfäl-
len för både näringsidkare och de verksamma 
föreningar som finns i kommunen.

Kommunledningskontoret

HR-transformeringen
Den 1 januari 2018 organiserades en ny 
avdelning, HR-avdelningen, på kommunled-
ningskontoret. Motivet är att etableringen av 
lönecenter innebär konsekvenser för perso-
nalavdelningen och bemanningsenheten vad 
gäller ansvar, uppdrag och arbetsuppgifter.
 Ett utvecklingsarbete genomförs under 
2018 med syfte att utveckla och till varata 
de gemensamma resurserna som finns inom 
HR-området på bästa sätt för kommunen 

som helhet. Organisation, arbetsuppgifter, 
roller och ansvar med mera kommer att 
belysas och tydliggöras.
Ekonomi
Upphandlingsfunktionen på ekonomiavdel-
ningen har genomfört en upphandling av 
ett system för målstyrning och uppföljning. 
Upphandlingen vanns av företaget ATEA 
som kommer att leverera systemet Stratsys. 
Stratsys kommer att införas i organisationen 
under tre steg där skolan är först ut. Skolans 
införandearbete pågår för fullt.

Kansliet

Ny dataskyddsförordning - GDPR
I maj 2018 börjar en ny EU-reglerad data-
skyddsförordning att gälla. Syftet med den är 
att i större utsträckning skydda den person-
liga integriteten. I och med detta upphör den 
nuvarande personuppgiftslagen att gälla. 
 Kart lägg ning av var vi har personuppgifter 
pågår inom alla verksamheter och det arbetet 
leds av projektledare från kansliet.

Kost- och lokalvårdsenheten

En tillfällig förskola öppnade 2018-01-15
Stigens förskola är ett mottagningskök och 
det innebär att maten tillagas på Timmer-
svansens förskola och skickas med mattran-
sporten som även går till Pärlans förskola. 
Inom kostenheten har vi anställt en vikarie 
som måltidsbiträde/lokalvårdare.

Upphandlingar
Underlaget för transport av matleveranser 
pågår. Kemtekniskt material och arbetskläder 
är klar.

för personal vid Älvsbyns kommun

Allmänt

Fritid & Kultur genomförde årets förenings-
träffar 26-27/3 2018 på Forum.
 Verksamheterna och tjänsten för Storfor-
sens naturreservat, landsbygdsutveckling, 
filmetablering och linjetrafik är fr.o.m. 2018-
02-01 överflyttade från näringslivskontoret 
till Fritid & Kultur.
 Skapande Förskolebidrag från Kulturrådet 
om 216 000 kr från 2017 är överfört till 2018.

Barn- och fritid informerar
Program för VINTERFEST 
28 februari - 4 mars

ABF lokalen 
28/2 kl. 18.30 Samtalscafè – Vad är E-sport?
Fri entré
Lomtjärnsparken
1/3 - 2/3 Snöskulptering – Åk 9 från Älv-
åkraskolan under ledning av bildlärare Tord 
Lundberg. Öppet skidspår runt tjärnen för 
de barn som vill åka.

Forum
1/3 kl. 19.00 – Nothern Indians, SMÄKK-
lokalen på Forum. Fri entré.
2/3 kl. 19.00 – Rigmor Gustafsson & 
Bohuslän Big Band, Biosalongen på Forum. 
En musikalisk resa med allt från Ella Fitzge-
rald och Billie Holiday till musik ur Rigmors 
Gustafssons egen katalog. Entréavgift.
3/3 kl. 12.00 – PUB i Galaxen. Entréavgift.                    
4/3 19:00 Bio Red Sparrow, Biografen. 



Älvsby Kyrka
4/3 kl. 18.00 – Norrbottens Kammarorkes-
ter. Musik ur hjärta, poesi och lek. Fri entré.      
Älvsby Folkhögskola Galleri K
3/3 kl. 14.00 – SM-kval i Poetry Slam 
Gästpoet: Josefin Şîlan Karlsson. Poetry slam 
är tävlingar i estradpoesi där man tävlar med 
egenskrivna dikter/texter max 3 min långa. 
De bästa poeterna från varje kval går vidare 
till länsfinal i Piteå, där 4 poeter kvalificerar 
sig till SM i maj 2018. Fri entré. 
8/3 kl. 12.00-00.00 12 timmars för ungdom
på Forum. Fotboll, skattjakt, film, discobow-
ling, brädspel. Två bussturer, en dagstur och 
en kvällstur från Bredsel, Vidsel, Visträsk, 
Korsträsk till Älvsbyn tur och retur.
Sportlovsaktiviteter 5-11/3.

Skolövergripande 

Då samtliga verksamheter inom skolan visar 
negativa resultat för 2017 har arbete inletts 
för att säkerställa en budget i balans för 
2018. Underskott inom förskolorna utanför 
tätorten har inneburit underskott inom 
förskoleramen. Utmaning för innevarande 
år är att den tillfälliga förskolan ska bekostas 
i befintlig ram. I grundskolan är det Vidsels 
rektorsområde och Älvåkraskolan som 
visar underskott. För båda verksamheterna 
handlar det om att anpassa verksamheterna 
till budget. Handlingsplan är framtagen för 
Älvåkraskolan. För Vidsel kommer det att 
bli svårigheter att anpassa ytterligare trots att 
underskottstäckning ges till verksamheten. 
Gymnasieskolan kommer att genomföra 
kraftfulla åtgärder för att nå balans i budget 
och utarbetning av handlingsplan pågår. 
Generellt kommer det att innebära personal-
minskningar inom såväl grundskolan som 
gymnasieskolan. De verksamheter som 
2017 genomfört verksamhet inom ram är 
Timmersvansen och Åsens förskoleområden, 
Parkskolan, Knut Lundmarkskolan och 
Vuxenutbildningen.

Förskolan

I arbetet med förstudie för en ny förskola 
kommer ett förslag från skolchef att tillsätta 
en arbetsgrupp bestående av tjänstemän och 
politiker, som tillsammans med fastighetsbo-
laget ska ta fram underlag för detta. En viktig 
aspekt i detta arbete är att säkerställa barna-
födandet i kommunen och i vilka områden 
föryngring sker. I förskolans långsiktiga 
planering utgår man från antal födda och/
eller folkbokförda barn i kommunen som är 
födda de senaste 5 åren. 2013-2017 pekar på 
höga födelsetal och antalet folkbokförda barn 
i årsintervallet pekar på en ökning av antal 
barn, vilket är en mycket positiv utveck-
ling. Under ett antal år har antalet födda 
i kommunen varit lågt i jäm förelse med 
1990-talets ”baby-bom”, då en generation i 
kommunen upp gick till som flest drygt 120 
födda per år. 

Grundskolan 

Från och med höstterminen 2018 kommer 
en rad nationella styrningar som kommer 
att påverka grundskolan. Från och med 
höstterminen 2018 blir förskoleklassen 
obligatorisk och från och med det år ett 
barn fyller sex år ska förskoleklass erbjudas. 

Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar 
minst 525 timmar under ett läsår. Elever i 
förskoleklassen har också rätt till kostnadsfri 
skolskjuts på samma villkor som grundskole-
elever. Skolsystemet ska kunna erbjuda en 
flexibilitet. Exempelvis ska ett barn kunna 
tas emot tidigare i förskoleklassen liksom i 
årskurs 1 i grundskolan och motsvarande 
skolformer under vissa förutsättningar, om 
barnets vårdnadshavare önskar det. Efter 
begäran av ett barns vårdnadshavare ska ett 
barn också kunna få skolplikten uppskjuten 
ett år, om det finns särskilda skäl likt nu 
gällande bestämmelser för den obligatoriska 
grundskolan. I Älvsbyns kommun finns idag 
förskoleklasser vid Knut Lundmarkskolan, 
Parkskolan, Korsträsk, Vistträsk och Vidsels 
skolor. Det bör lyftas fram till en politisk 
dialog huruvida det från höstterminen 2018 
ska erbjudas förskoleklass i Vistträsk och 
Korsträsk då det är mycket få barn och inget 
barn börjar förskoleklass i Korsträsk.
 Digitalisering i skolan är ytterligare en 
styrning som kommer att gälla från den 1 
juli 2018 och tar utgångspunkt i hur dagens 
elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle 
och därför har regeringen beslutat om för-
ändringar i styrdokumenten för grundskole-, 
gymnasie- och vuxenutbildningen. De nya 
skrivningarna ska bidra till att barn och 
elever utvecklar förståelse för hur digitali-
seringen påverkar individen och samhället. 
De ska stärka elevernas förmåga att använda 
och förstå digitala system och tjänster, samt 
att förhålla sig till medier och information 
på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det 
handlar också om att stärka förmågan att 
lösa problem och omsätta idéer i handling 
på ett kreativt sätt med hjälp av digitala 
verktyg. I våra högstadieverksamheter sker 
införande av elevdatorer, allmänt kallad ”ett 
till ett-lösning” vilket kommer att säkerställa 
tillgång till digitala lärmiljöer. Tillgången till 
dessa miljöer är dock begränsade i de tidigare 
skolåren och i förskolan vilket kommer att 
innebära kostnader för att leva upp till för-
ändringarna i läroplanerna. I digitaliseringen 
kommer nationella prov att genomföras di-
gitalt med start kommande hösttermin med 
delprov som genomförs på detta sätt för att i 
framtiden bli allt mer digitaliserade prov. 
 Ytterligare regeringsbeslut är att huvud-
man ska erbjuda lovskola till elever som 
avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa 
årskurs inte nå kunskapskraven för betyget 
E i ett eller flera ämnen och som därigenom 
riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt 
program i gymnasieskolan. Lovskola ska 
även erbjudas elever som har avslutat årskurs 
9 utan att ha uppnått sådan behörighet. 
Lovskolan ska anordnas i juni samma år som 
eleven avslutat årskurs 8 respektive 9 och 
uppgå till minst 50 timmar i båda fallen. 
Detta beslut gäller från höstterminen 2017. 
 Den tid som en elev har deltagit i en 
lovskola som huvudmannen frivilligt har an-
ordnat under perioden från och med augusti 
det år eleven påbörjar årskurs 8 respektive 9 
till och med vårterminen påföljande år, får 
räknas av från ett erbjudande om lovskola. 
Om eleven under en sådan period har 
deltagit i lovskola i minst 50 timmar behöver 
huvudmannen inte erbjuda eleven lovskola 
i juni det aktuella året. Tiden för lovskola 
ingår inte i den minsta totala garanterade un-

dervisningstiden enligt skollagen. Lovskola 
som anordnas enligt skollagen ska ingå i 
grundskolan.
 En elev ska kunna tacka nej till lovskola, 
men om ett erbjudande accepteras ska eleven 
delta i verksamheten. Lovskolan kommer att 
innebära ökade kostnader för grundskolan 
eftersom denna ska ske utanför ordinarie 
läsårstid och beräknas till 50 000 kronor.
 Prao har under ett antal år inte varit ett 
obligatorium i grundskolan men nu har 
Riksdagen fattat beslut om obligatorisk prao 
från och med höstterminen 2018. I grund-
skolan ska prao omfatta minst tio dagar 
sammanlagt under årskurs 8 eller 9. De nya 
bestämmelserna gäller för de elever som 
börjar årskurs 8 i grundskolan höstterminen 
2018.
    
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Den 5 februari var stoppdatum för det första 
preliminära söket till höstens gymnasieut-
bildningar. För Älvsbyns del visar söksiffror-
na en ökning jämfört med fjolåret och för 
sökanden inom 4-kanten var antalet 60 varav 
i nuläget 32 behöriga. De som inte nått be-
hörighet har kurs/kurser kvar under vårter-
minen. Omvalsperioden till gymnasieskolan 
ska ske senast den 7 maj och slutligt besked 
om antagning meddelas den 23 juli. 
 Inom vuxenutbildningen har kursplanen 
för SFI (svenska för invandrare) under 2017 
förändrats vilket innebär att studievägarna 
har blivit målgruppsanpassade och sam-
manhållna. I samband med detta beslutades 
om nya kurskoder till alla kurser. Skolverket 
har fått i uppdrag att ta fram en ny kursplan 
som gäller från den 1 januari 2018. I och 
med denna förändring har regleringen kring 
nationella slutprov för kurserna B, C och 
D flyttats till förordningen (2011:1108) 
om vuxenutbildning. Anpassningar för att 
säkerställa ändringarna i kursplanerna pågår 
och kopplat till kraven på digitalisering kon-
stateras att tillgången till och möjligheterna 
för att aktivt anpassa undervisningen inom 
vuxenutbildningen sker i en långsam takt. 
Detta beror bland annat på att man ännu 
inte har tillgång till lokaler för att bedriva 
undervisning i den omfattning man har ett 
behov av. 

Barn och familjeenheten 

På uppdrag av Kommunstyrelsen har en 
genomlysning genomförts av socialtjänsten i 
Älvsbyns kommun, Arbete och integration, 
Barn- och familjeenheten samt Hälso- och 
sjukvårdsenheten och Ensamkommande 
flyktingbarn. Fokus har varit att skapa en 
bild av myndighetsutövande personals 
arbetssituation. 
 Arbetet har genomförts av extern konsult 
och under vecka 8 genomfördes en workshop 
där all personal samt skol-, och socialchef 
deltog. Där arbetades det med ett antal olika 
förslag på hur en framtida socialtjänst skulle 
kunna se ut. 
 Processen med att arbeta fram förslag till 
beslut för Kommunstyrelsen kommer att 
ske under våren för att kunna presentera 
arbetet för politiskt ställningstagande innan 
sommaren.



Äldreomsorg

Projektet ”Bemanningsplanering med bru-
karfokus” inom Särskilt boende pågår enligt 
plan. Utbildningsinsatserna är genomförda 
för vårdpersonal, samordnare och chefer. 
Strukturen för samordning och samplanering 
är beslutade vilket innebär att om allt går 
enligt plan kommer de nya förutsättningarna 
gälla från och med den 12 mars.  

Ensamkommande barn och ungdomar/
Omsorgen om funktionsnedsatta

Den 12 februari avvecklades 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 behov av dessa lokaler. Korttids-/
fritidsverksamheten Regnbågen kommer 
att överta dessa lokaler. Den verksamheten 
har i dagsläget för små lokaler och kommer 
att under februari månad flytta in i de nya 
lokalerna, vilket innebär ökade möjlig heter 
till att bedriva en mer kvalitetsmässig och 
kostnadseffektiv verksamhet.

Socialtjänsten informerar
Hemtjänst

Inom hemtjänsten har projektet med Jotib-
modellen avslutats vid årsskiftet. I projektet 
har samtliga sex hemtjänstgrupper ingått. 
Syftet med projektet, som har pågått under 
drygt ett år, har varit att skapa förutsättning 
för cheferna att förbättra ledning och styr-
ning av verksamheten. Under hela projekt-
tiden har månatliga möten skett mellan 
cheferna och projektledaren från Jotib. 
 Arbetet har pågått från hösten 2016 till 
årsskiftet 2017 och en del i detta arbete 
har inneburit att vi i ett webbverktyg har 
följt upp olika nyckeltal som har betydelse 
för verksamheternas ekonomi, samt att vi 
kunnat analysera vilken förbättringspotential 
som finns och hur vi skulle kunna uppnå 
denna. 
 De effekter som vi uppnått är att brukar-
tiden har effektiviserats från 54% till 65%. 
Vi har följt upp de nyckeltal och den kvot vi 
använder oss av i resursfördelningen vilket 
visade att kvoten var för låg. Detta är justerat 
inför 2018. Förutom ekonomiska fakta har 
vi kunnat konstatera att ekonomifrågor 

på ett naturligt sätt lyfts upp på agendan. 
Cheferna har fått en modell och kunskap 
att skapa större förståelse för ekonomiska 
samband i verk samheterna. De har på ett 
tydligare sätt kunnat visa på ekonomiska 
samband i sina verksamheter. Ekonomin har 
på ett naturligt sätt lyfts in på agen dan.
 Den 6 februari var det invigning av 
hemtjänstens uppfräschade lokaler på 
Ugglan. Från och med februari så är 
samtliga hemtjänstgrupper på centralorten 
samlokaliserade i gemensamma lokaler på 
Ugglan. Nya fräscha omklädningsrum samt 
gemensamt kök och måltidsrum är invigt. 
Samlokaliseringen ökar flexibiliteten mellan 
arbetslagen och syftet med samlokaliseringen 
är att bedriva en mer kvalitetsmässig och 
kostnadseffektiv verksamhet.
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