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Näringslivsutveckling och tillväxt

Strategidagar Näringslivsprogram 2019-2021
Arbetet för att ta fram ett nytt näringslivspro-
gram för Älvsbyns kommun startade tidigt i 
våras. Bland annat genomförde externa kon-
sulter ett antal intervjuer med kommunalrådet, 
övriga ledande politiker, kommunchefen samt 
de anställda vid näringslivskontoret. 
 Sammanställningen av dessa intervjuer har 
varit en mycket viktig parameter för personalens 
genomarbetade process som skett under hösten. 
Syftet har varit att konkret ta fram underlag 
inför de strategidagar som nu genomförts i 
Storforsen. 
 På plats i Storforsen fick de inbjudna politi-
kerna, utvalda företagsledare, styrelsen för fö-
retagarföreningen samt andra viktiga, inbjudna 
intressenter från lokalsamhället, gruppvis 
genomlysa den presenterade, föreslagna inrikt-
ningen samt målbilden för framtidens proaktiva 
näringslivskontor i Älvsbyns kommun.
 Grupperna redovisade sina resultat inför de 
övriga och då konstaterades att alla deltagare 
(likt värdegrunden ”Tillsammans”), oavsett 
bakgrund hade en viktig samsyn. Presenterad 
ambition med 10 000 invånare i kommunen är 
möjlig med den nya tydliga inriktningen mot 
tillväxt.

Näringslivsgalan 2018
Med stöd av tidigare utvärdering, att närings-
livsgalan tappat det lokala näringslivets attrak-
tion på senare år, genomfördes årets gala med 
en rejäl uppgradering. 
 Galastämning med fokus på det lokala 
näringslivet var inriktningen och hjälpmedel 
var bland annat utökat antal pristagare, fler 
sponsorer, förstklassig underhållning, samt en 
för tillfället mycket väl galaanpassad lokal i 
form av Forum.

Spontan, positiv återkoppling gavs av gala-
besökare och utvärderingen visar att vårt mål 
med uppgraderingen uppnåtts. Attraktionen 
har ökat inför kommande näringslivsgalor och 
därmed har även ett delmoment i vårt projekt 
med att förbättra det befintliga näringslivskli-
matet genomförts. 
 Den nyligen genomförda utvärderingen av 
årets gala fastställer dock ett tydligt behov att 
jobba med förbättringsarbete inför kommande 
näringslivsgalor.
 Bland annat har den positiva ökningen 
(65%) av deltagare på galan skapat insikt om 
behov av ett väl fungerande bokningssystem. 
Här kan exempelvis närliggande kommuners 
digitala upplägg för köp av deras galabiljetter 
vara tänkbara alternativ, eller att studier av deras 
varianter kan ge oss erforderlig information att 
ta lärdom av.

Etableringsarbete hösten 2018

På grund av att det i dagsläget inte finns någon 
datacenteraktör i fastigheten som Future of Mi-
ning nyttjade (f.d. TCC/USP-tooling), behövs 
etableringsarbete för att få en ny aktör till 
denna kommunägda fastighet. Detta har varit i 
fokus den senaste tiden för näringslivskontoret. 
Etableringsarbetet med att få en ny aktör till 
Älvsbyn har bland annat skett i samarbete med 
NodePole och Vattenfall. 
 Trots att det förekommit viss negativ press 
angående det som skett, har det även medfört 
nya möjligheter för Älvsbyns kommun. Ett 
tiotal intressenter med olika verksamhetsinrikt-
ningar har anmält sitt intresse för fastigheten 
och dess unika möjligheter. 
 En av dessa unika möjligheter är en byggnad 
med förberedd datacenterverksamhet genom 
miljövänlig, grön energi i form av vatten-
kraft, med Vattenfalls transformatorer i direkt 

anslutning till byggnaden. Men även andra 
inriktningar av verksamhet finns som alternativ 
för fastigheten.
 Näringslivskontorets agenda i detta ärende 
är att inte förhasta sig. Etablering ska ske av 
den aktör som är det bästa alternativet för 
lokalsamhället.

Miljö och bygg

Verksamhet med tillsyn och prövning av 
ärenden pågår enligt nämndens plan. Personal-
styrkan är nu fulltalig, men vakanser tidigare 
under året innebär att alla mål för tillsynen inte 
kommer att uppnås.
 Vägplan inför projekt Nyvägen-Storgatan-
Stationsgatan är under utformning. Det har 
hittats föroreningar i form av asfalt med sten-
kolstjära i gatorna. Kommunen bör ställa krav 
på att dessa avlägsnas och omhändertas innan 
gatorna tas över. Ingen oberoende besiktning 
av bron har ännu skett så vitt Miljö och bygg 
känner till.
 Översiktsplanen revideras efter samrådet i 
våras och ska ställas ut för granskning i början 
av nästa år efter beslut i kommunstyrelsen.
 Pågående detaljplaner är Västermalmshöjden 
för SÄBO och hälsocentral, Nybergshägnan för 
bostäder/eventuell förskola och Vistträsk för 
bostäder och företagande.
 Energi- och klimatrådgivaren/-coachen är 
nu igång och jobbar främst med information 
till företag och allmänhet. Tjänsten har varit 
vakant i ungefär ett halvår. I början av nästa år 
kommer därför en extra resurs att visstidsanstäl-
las för projektet, under förutsättning att Energi-
myndigheten beslutar om utbetalning av stöd. 
 Ett trafikärende om sänkt hastighet i centrala 
Älvsbyns bostadsområden från dagens 40 km 
i timmen till 30 km i timmen är lyft av miljö- 
och byggnämnden till kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret

Införandet av Stratsys är inne i sitt slutskede. 
Skolan har infört systemet för sitt kvalitetsar-
bete (SKA) och all berörd personal är utbildad. 
 I dagarna har kommunens enhetschefer 
utbildats i systemet för att kunna arbeta med 
kommunens strategiska plan. Arbetet med Stra-
tegisk Plan 2019-21 kommer att ha något lägre 
ambitionsnivå emedan arbetet med Strategisk 
Plan 2020-22 kommer att ske med betydligt 
högre ambitionsnivå. 
 Tidigt under 2019 kommer det att ge-
nomföras utbildning för politiker avseende 
Stratsys, uppdaterad styrmodell, målstyrning, 
målformulering med mera. Allt för att så snabbt 
som möjligt implementera det nya systemet 
och det nya arbetssättet både på politisk och 
tjänstemannanivå. 
 Under våren införs Stratsys för socialtjänsten 
för deras kvalitetsledningssystem (SOFS). Infö-
randeprojektet för socialtjänsten är i full gång 
för att driftsättning ska kunna ske under våren. 
Socialtjänstens arbete omfattar även process-
kartläggningar och rutinbeskrivningar.

för personal vid Älvsbyns kommun

Brolle stod för förstklassig underhållning under årets näringslivsgala. Foto: Anneli Olofsson.



Fritid & kultur

Ungdomsting genomfördes tisdag 6 november 
2018. En plattform där politik och ungdomar 
möts.

Älvåkraskolans frågeställningar:
•	 Vi	anser	att	grunden	för	en	bra	framtid	

handlar om bra utbildning – bra skolor i 
kommunen. Vad är en bra skola? 

•	 Vad	är	en	bra	utemiljö	(elevrådet	har	varit	på	
studiebesök i Arvidsjaur) 

•	 Vilken	hjälp	(kompetens)	finns	att	få	från	
kommunen när det gäller vår utemiljö på 
Älvåkraskolan?

•	 Vi anser att det är viktigt för ungdomar att 
ha en meningsfull fritid. Vad är en menings-
full fritid för ungdomarna? Om ungdomarna 
skall stanna kvar på orten vill vi ha bra jobb 
samt tillgång till bra och billiga boenden.

•	 Elevrådet	planerar	en	temadag	tillsammans	
med vår SYV kring jobb och utbildning den 
20/11. Vad kan vi få för hjälp med plane-
ringen från kommunen och företagarna på 
orten?

Vidselskolans frågeställningar:
•	 Hur	ser	man	på	Vidselskolans	framtid?	
•	 Hur	skapar	vi	en	attraktiv	fritid	för	ungdo-

marna i byarna? 
•	 Hur	skulle	en	bra	ungdomsgård	se	ut?	
•	 Hur	kan	vi	stärka	gemenskapen	mellan	

ungdomar i Älvsbyn och i byarna?

Gymnasiets frågeställningar:
•	 Vaktmästaren	
•	 Matsalen	
•	 Elevfiket	
•	 Värme	och	ventilation	
•	 Entrédörren	är	låst	från	klockan	15.45	men	

skolan slutar klockan 16.15

Under diskussionen med gymnasiet kom följande 
frågeställningar upp:
•	 Elevhälsan,	sjuksköterska	vs	kurator
•	 Dålig	luft	i	källarens	lektionssal
•	 Små	”plugghörnor”	behövs
•	 Övergångställe	”taxikorsning”

Biblioteket
Fredag den 30 november klockan 10.00 var det 
dags för utdelning av babypaket på Biblioteket. 
Det kom 39 barn till evenemanget.

Skolövergripande 

Vi inom skolans verksamheter gläds av de resul-
tat som åstadkommits under året. I nationella 
jämförelser är skolan i Älvsbyns kommun en av 
de bästa i landet. I Öppna jämförelser placerade 
vi oss på plats 15 av 290 kommuner och i 
Lärarförbundets skolrankning plats 14 av 290. 
Älvsbyns kommun ska känna sig stolta över 
den skola medborgarna erbjuds där kvalitet och 
utveckling är viktiga fokusområden. 
 Detaljbudgetarbetet inom skolans samtliga 
verksamheter är genomfört. Verksamhetsåret 
2019 ger rimliga förutsättningar för att arbeta 
med en fortsatt målbild med våra resultat 
i fokus. Generellt har 2019 års budget inte 
inneburit några större besparingar inom 
förskola och grundskola med undantag för våra 
grundskoleverksamheter i Korsträsk, Vistträsk 
och Vidsel där underskottstäckning tagits bort 

Barn- och fritid informerar
2019. Detta innebär att verksamheterna startar 
budgetåret med ett underskott eller tydligare 
beskrivet där finansiering för tjänster inte finns. 
För gymnasieskolan innebär 2019 fortsatt ef-
fektivisering för att hålla budget. 
 Under början av 2019 genomför Skolinspek-
tionen tillsyn i Älvsbyns kommun med fokus 
på huvudmannens ansvar för förskoleklass 
och grundskola. Här kommer man särskilt 
att granska hur huvudmannen, det vill säga 
Kommunfullmäktige, fördelar resurser mellan 
skolor, säkerställer att studiehandledning på 
modersmål tillhandahålls samt förutsättningar 
för modersmålsundervisning. Barn- och fritids-
utskottet kommer att kallas till intervju med 
Skolinspektionen där fokus ligger på hur man 
fördelar resurser till just detta men i ett vidare 
perspektiv också hur huvudmannen säkerställer 
en socioekonomisk fördelning mellan de olika 
skolorna och verksamheterna. 

Förskolan

Som tydliggjordes vid föregående verksam-
hetsredovisning är det digitala närvarosystemet 
”Nuddisar” nu infört och används vid samtliga 
förskolor i kommunen. Dock har köpstopp 
under hösten 2018 inneburit att man inte 
kunnat använda systemet i full utsträckning. 
 I början på 2019 kommer ytterligare läs-
plattor att köpas in till förskolan för att syste-
met ska kunna användas fullt ut. Vid ett antal 
förskoleavdelningar på tätorten är barnantalet 
redan idag högt vilket innebär stor arbetsbelast-
ning på personalen. Efter årsskiftet ökar trycket 
ytterligare då ett 30-tal fler barn ska ha plats i 
förskolan. 
 Sammantaget innebär detta en ”överinskriv-
ning” på de flesta förskoleavdelningar vid 
tätortens förskolor under vårterminen, vilket 
innebär att barnantalet uppgår till 20-27 barn 
för avdelningar baserat på 17 platser. 

Grundskolan

De utredningsuppdrag som tillförts skolan på-
går och kommer att delges kommunchefen den 

12 december. I utredningsuppdrag ingår att se 
över verksamheterna i Korsträsk, Vistträsk och 
Vidsel högstadium. Vidare undersöks huruvida 
det är möjligt att vid tätorten öka antalet elever 
i både förskolegrupperna och i grundskolans 
klasser. Från dagens 17 platser i förskolan till 
20 platser och i grundskolan minst 28 elever i 
varje klass. 

Gymnasiet

Öppet hus har genomförts vid gymnasiet där 
blivande elever besöker skolan, träffar elever 
och lärare samt får se skolans lokaler. Från 
yrkesprogrammen Bygg- och anläggning samt 
El- och energi, har man besökt grundskolorna 
i Arjeplog och Arvidsjaur för att marknadsföra 
våra utbildningar. Intresset har varit högt vid de 
genomförda besöken. Under vecka 48 besöker 
Arvidsjaur gymnasieskola Älvsbyn för att i sin 
tur marknadsföra utbildningar i Arvidsjaur. 
 Stort intresse finns för Fordons transport-
utbildning. 

Vuxenutbildningen

Från och med årsskiftet kommer vuxenutbild-
ningen att finnas i egna lokaler och vägen mot 
ett etablerat lärcentra är nu i mål. En viktig del 
i vuxenutbildningens verksamhet kommande 
år är att starta en vård- och omsorgsutbild-
ning med egna lärare. En viktig utbildning för 
Älvsbyn, då andelen elever vid Vård- och om-
sorgsprogrammet vid gymnasiet de senaste åren 
stadigt minskat. Vidare kommer det, som en 
del i den förändring som sker inom socialtjäns-
ten, innebära att integration och arbetsmarknad 
tillförs vuxenutbildningens organisation. 

Barn- och familjeenheten

Barn- och familjeenheten införlivas från och 
med den 1 januari 2019 i den nya socialtjänsten 
”Stöd för individ och familj”. Dock kommer 
delar av verksamheten under början av året 
finnas kvar i lokalerna på Forum då de nya 
lokalerna ännu inte är färdigställda.

Deltagare i Ungdomsting 2018.



Övergripande socialtjänsten

Elin Sjögren är ny enhetschef inom personlig 
assistans från och med 1 januari 2019. Elin har 
tidigare haft anställning som personlig assistent 
under flera år och har sedan april månad vika-
rierat som enhetschef för personlig assistans. 
Elin är en av de deltagare som genomgått kom-
munens chefsutvecklingsprogram.
 Mattias är ny enhetschef på Nyberga 
särskilda boende från och med 1 januari 2019. 
Mattias har tidigare haft tjänst som enhetschef 
inom verksamheten för ensamkom mande barn 
och ungdomar. Under 2018 har Mattias varit 
projektledare för projektet” Bemanningsplane-
ring med brukarfokus”.

Äldreomsorg

Kön till särskilt boende är i dagsläget (28/11) 
15 personer. Det är fortfarande fullt på kort-
tidsverksamheterna Källbacken och Gullvivan. 
Platserna upptas främst av personer som väntar 
på plats i särskilt boende. Dessutom används i 
dagsläget 2 akutplatser på Ugglan till personer 
som väntar på särskilt boende. I nuläget är det 
svårt att erbjuda personer avlastning utifrån 
beslut och behov. Vidare finns 4 utskrivnings-
klara personer på lasarett som kommunen har 
betalningsansvar för.

Socialtjänsten informerar
Ensamkommande barn och ungdomar

”Nya gymnasielagen” är den tillfälliga ”Lagen 
om ny möjlighet till uppehållstillstånd”, för 
vissa ensamkommande barn som kom till 
Sverige och ansökte om asyl innan den 24 
november 2015. De ungdomar som omfattas av 
den nya lagen har haft möjlighet att innan den 
30 september 2018 ansöka om uppehållstill-
stånd för gymnasiala studier.
 Det finns två målgrupper av dessa som kan 
vara berättigade till uppehållstillstånd:
•	 Personer med lagakraftvunnet utvisningsbeslut. 

Personer som har fått utvisningsbeslut och 
tappat ersättning och rätt till boende från 
Migrationsverket. Kommunens ansvar är 
att betala en ersättning på 71 kr/dag, dessa 
kostnader återsöks av kommunen. Vidare 
följer vi SKL:s rekommendationer där det 
framgår att kommunerna inte har skyldig-
het att tillgodose behov av bostad samt att 
ungdomarna inte har rätt till bistånd i form 
av bostad enligt SoL.

•	 Ungdomar i asylprocessen som bor på anlägg-
ningsboende. Under handläggningstiden har 
Migrationsverket ansvar för både bostad 
och dagersättning. När ungdomen får up-
pehållstillstånd har de rätt att bo kvar på 
anläggningsboendet och får ersättning från 
Migrationsverket. 

Personer i den första målgruppen kan eventuellt 
beröra oss efter de har fått tillfälligt uppehålls-
tillstånd. Det gäller behov av boende och/eller 
försörjningsstöd. Vad gäller försörjningsstöd 
så kommer det att ställas samma krav som på 
övriga studerande ungdomar, det vill säga att 
undersöka alla möjligheter till annan försörj-
ning, till exempel CSN. Först därefter görs 
bedömning enligt SoL.   
 I Älvsbyn är det 10 ungdomar som har sökt 
och kan omfattas av lagen. Det är inte klart hur 
många av dessa som får tillfälligt uppehållstill-
stånd. Besked ska lämnas innan 31 december 
2018. 
 Vidare är det oklart hur många som kommer 
att studera i Älvsbyn eller välja att studera på 
annan ort. Ungdomar från andra kommuner 
kan välja att studera i Älvsbyn.

Redaktör: Peter Lundberg
Ansvarig utgivare: Magnus Nordström
www.alvsbyn.se

Gott Nytt År
och god fortsättning
på det nya året!


