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Information till personal gällande Coronaviruset
Eftersom information om Coronaviruset förändras snabbt skriver vi inget här i infobrevet utan uppmanar
till att gå in på kommunens webbplats www.alvsbyn.se och läsa mer på startsidans nyheter. Direktlänkarna är:
Personalinformation:
https://www.alvsbyn.se/nyheter/information-till-personal-angaende-coronaviruset/
Information till allmänheten:
https://www.alvsbyn.se/nyheter/information-med-anledning-av-coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/
.

Kommungemensam information
Näringslivsutveckling och tillväxt
Etableringsarbete
Det svenska dataföretaget Gassecry AB planerar att under mars
månad påbörja sin etablering av moduler på avsedd yta, deras
förhoppning är att vara i drift redan innan tjälen gått ur backen.
Det pågår fortlöpande dialoger med andra datacenterintressenter, men som tidigare nämnts så bortgallras de företag som inte
har långsiktiga ambitioner för sin etablering i Älvsbyn. Detta
gäller fortfarande både för ev. nybyggnad av datacenter på norra
Nyfors, alternativt en snabbare etablering i befintlig byggnad.
Det förekommer även andra förfrågningar angående norra
Nyfors som inte innebär datacenter. Dessa förfrågningar
innebär total sekretess men eventuell etablering kan innebära
intressanta arbetstillfällen för Älvsbyn. Dessa förfrågningar sker
i nuläget både från svenska samt utländska tilltänkta aktörer,
och en av de anledningarna till dessa förfrågningar sker beror på
att vi har planlagd industrimark vilket är en förutsättning för att
vara aktuell för eventuella etablerare. Tidsfaktorn för att få nödvändiga tillstånd är en viktig parameter för samtliga investerare
även om de ibland har lång tidshorisont innan deras verksamhet
är i full drift.
Projekt Älvsbyns Arenor
Den digitala plattformen ”Visit Älvsbyn” som är en del i projektet med Älvsbyns arenor presenterades skarpt fullt fungerande
på näringslivsfrukosten den 28 februari, syftet med plattformen
är att med hjälp av digitalisering främja utökade möjligheter för
Älvsbyns både befintliga och framtida fysiska mötesplatser.
Projektet kommer att erbjuda både enskilt stöd och gemensamma kvalitativa utbildningar under våren 2020 för huvudsakligen intresserade företag som vill börja anpassa sig till lokal
digitalisering av sin verksamhet.

Samhällsbyggnad
Miljö- och byggverksamheten
Tillsynsverksamheten pågår enligt plan. En ny miljöinspektör,
Muhaimn Al Thwainy vikarierar för Christine Enberg som är
föräldraledig. Muhaimn kommer huvudsakligen att arbeta med
tillsyn av kommunala verksamheter och de kommunala bolagen.

Det har börjat komma in en del ärenden på byggsidan. En
e-tjänst för bygglov finns nu på plats och några bygglovsärenden
har kommit in genom denna. Andra ärende kommer fortfarande in på pappersblankett.
Ytterligare två e-tjänster finns men har ännu inte använts
av medborgarna. Arbete pågår med att ta fram ytterligare etjänster.

Planer
Detaljplaner
• Detaljplanen för Västermalmshöjden hålls för närvarande
vilande.
• Detaljplanen för Vistträsk industriområde har varit ute på
samråd och revidering pågår. Granskningen som planeras
tidigast hösten 2020.
• Detaljplanen för centrala byn Vistträsk är under upprättande.
• Detaljplanen för Nybergshägnan håller på att revideras inför
antagande av kommunfullmäktige.
• Detaljplan för del av Altuna har färdigställts för antagande
och föreslås antas av kommunfullmäktige i april.
En förstudie inför en detaljplan för Kanis utförs av en student
vid Luleå tekniska universitet med syfte att utreda om det är
lämpligt att göra en detaljplan för området.
Översiktsplaner
Enheten medverkar tillsammans med andra enheter och politiker i arbetet med en landsbygdsstrategi. Landsbygdsstrategin
kan komma att bli ett tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen om kommunfullmäktige så beslutar.
Mark och exploatering, infrastrukturprojekt med mera
En processkartläggning pågår för att säkerställa att det finns
tillräckliga rutiner och effektiva flöden internt inför framtida
företagsetableringar och större projekt beträffande markfrågor
samt styrning och ledning av samhällsbyggnadsprojekt. I arbetet
deltar VD från Älvsbyns Fastigheter AB, vice VD från Älvsbyns
Energi AB, kommunchef samt planerare och strateg från enheten miljö och bygg.

Energi- och klimatrådgivning
Arbetet med kommunens energi- och klimatstrategi är påbörjat
genom den kick-off som skedde i slutet av januari. Kommunens
energi- och klimatstrateg arbetar med en nulägesanalys och
kommer att kontakta olika verksamheter under våren för att få
ett underlag för strategin.
Trafik
En åtgärdsvalsstudie för väg 94 tillsammans med Trafikverket är
i slutfas och val av åtgärder pågår.
En trafikutredning pågår för bostadsområdet Stigarna där två
studerande vid Örebro högskola och Luleå tekniska universitet
tar fram ett beslutsunderlag som ska presenteras för kommunstyrelsen.

Kommunledningskontoret – IT
Fiberutbyggnad
Utöver de redan planerade och genomförda dialogerna pågår
nu dialoger med byarna Nybyn, Nystrand och Hällan om
möjligheten att bygga fiber under sommaren 2020. Möte har
genomförts under februari och ytterligare möten genomförs
under mars.
Gemensam IT-plattform Norrbotten
Upphandling avseende en gemensam IT-plattform för alla
kommuner i Norrbotten publiceras i närtid. I början av april
kommer anbuden att utvärderas. Målsättningen är driftsättning

efter semestern, där Älvsbyn är en av de första kommunerna
som går med i detta.

Kommunledningskontoret - HR
Vikarierande HR-chef
HR-chefen Anna-Karin Andersson har gått föräldraledigt,
under hennes frånvaro kommer Rebecca Norén att vikariera
som HR-chef.
Gemensamt HR-system i Norrbotten
Ett andra dialogmöte genomfördes på HR-chefernas nätverksträff i Luleå den 26 februari. Syftet är att titta på möjligheterna
för ett gemensamt HR-system för alla kommuner i Norrbotten
via Norrbottens e-nämnd. Intresset bland HR-cheferna är stort
och arbetet kommer att fortsätta.

Kommunledningskontoret – Kansliet
Omfördelning arbetsuppgifter och anpassning servicenivå
Inför den stundande minskade bemanningen på kansliet pågår
en översyn och omprioritering av arbetsuppgifter.
Digitalisering socialutskottet
Vid socialutskottets möte den 12 februari genomfördes en
begränsad pilottest för det pappersfria mötet. På utskottets möte
den 18 mars genomförs testet i full skala.

Barn- och fritid informerar
Fritid & kultur

Föreningsträffar 2020 genomförs den 16-17 mars.

Sportlov 2020
• Älvsbyns bibliotek vecka 10, 2-3/3. Pyssel på biblioteket.
4-6/3 finns konstpedagog Jennifer Bergström på biblioteket.
• Skidspår för barnen kommer att finnas i Lomtjärnsparken
från den 28/2.
• Snöskulptering 28/2 i Lomtjärnsparken.
• Älvsby Folkhögskola 2-4 /3 dansläger. Info: www.afhs.nu
0929-723 30.
• Ishallen vecka 10, mån-tis 10-15, ons 10-12 (utan puck och
klubba) 12-15 (med klubba), tors-fred 10-15.
• Kanis vecka 10, mån 10.30-16, tis-fre 10.30-16 samt
17.30-20.30, lördag och söndag öppet 10.30-16.
• ABF Storg. 25, v 9-10. Konstutställning ”Brodera ut texten”.
• 26/2 18.30. Samtalscafé – Odling och inspiration, Cecilia
Goldkuhl. Entré 50 kr inkl. fika.
• 29/2 kl. 14-16. Trubadurcafé på Forum.
• BIO 2-4/3. Matiné kl. 12, ungdomsfilm kl. 19. Fritt inträde.
• Forum, Royal Corner v 10 mån-tors kl 15-21. Pizza eller
hamburgertallrik för 70 kr inkl. dricka, till alla 12-16 år.
• Forum, Bowlinghallen v 10 (ej torsdag). Halva priset för
barn och ungdom upp till 18 år.
• Torsdag 5/3. 12-timmars på Forum.

Skolverksamhet

Alla aktiviteter och bussresor är kostnadsfria!

Övergripande
Samarbetet med Skolverket har påbörjats där nyanländas
lärande och elever med annat modersmål står i fokus. Under
tre år erbjuder Skolverket ett dialogbaserat processtöd. Under
samarbetstiden erbjuds huvudmannen att delta på sammanlagt sex nätverkskonferenser, där det bland annat ges
möjligheter till att utbyta erfarenheter. Älvsbyns kommun
har för framtagandet av åtgärdsplanen fått ett statsbidrag
på 153 000:- vilket bland annat ska täcka kostnader för de
obligatoriska konferenserna vid Skolverket under vårterminen 2020. I Älvsbyns kommun innefattar arbetet samtliga
verksamheter inom skolan och i åtgärdsplanen kommer vi att
säkerställa att vi förhåller oss till vårt utarbetade kvalitetsarbete
Röda repet.
Förskola
I förskolan genomgår två förskollärare utbildning i Skolverkets
regi för att kunna verka som språk-, läs- och skrivutvecklare i
förskolan. Detta är en fortsättning på den satsningen på läslyftet som samtliga förskolor i Älvsbyns kommun genomfört.
Att denna satsning är prioriterad vid Skolverket och också i
Älvsbyns kommun är att anpassa verksamheten att förhålla
sig till förskolans reviderade läroplan. I Lpfö 18 (Läroplan för

förskolan) förs vikten av förskolans undervisande verksamhet
fram i allt högre utsträckning.
Grundskola
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och
varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare och
elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar
för att säkerställa intentionerna i våra nationella och lokala
styrdokument.
Skolinspektionen definierar i sin granskning ”Skolans
arbete för att säkerställa studiero” begreppet ”studiero”, som
att eleverna genom undervisningen fokuserar på lärandet och
att störande inslag minimeras. Granskningen har visat att
elevers upplevelse av trygghet och studiero i skolan påverkas av
flera faktorer. Undervisningens innehåll och lärares ledarskap
har stor betydelse, men även processer som exempelvis berör
elevers inflytande liksom arbetet med skolans värdegrund
spelar roll. När det gäller undervisningen finns det flera delar
som är viktiga för att skapa studiero.
Särskilt viktigt är det att läraren har kunskap om elevernas
individuella förutsättningar och behov och anpassar undervisningen efter det. En annan del handlar om att göra eleverna
delaktiga så att de får möjlighet att förstå undervisningsinnehållet utifrån egna erfarenheter. Studiero främjas också av en
undervisning som är varierad. Det kan åstadkommas genom
att exempelvis varva teoretiska inslag med praktiska eller genom att variera individuella uppgifter med grupparbeten.
Att det är tydligt för eleverna vad de ska arbeta med under
lektionen är också viktigt för att skapa ett gemensamt fokus
på det som ska göras. Ytterligare en del handlar om att läraren
tydligt förklarar arbetsuppgifterna för eleverna och försäkrar
sig om att eleverna förstår dem. Slutligen är det viktigt att
läraren arbetar med att skapa goda relationer i klassen, mellan
eleverna men också mellan läraren och eleverna. I relationskapandet ingår också att ge eleverna stöd i de känslor av såväl
framgång som bakslag som kan följa i lärandets spår.
I Skolinspektionens senaste elevenkät från ht 19 framgår
bland annat elevernas känsla av trygghet och studiero vid våra
högstadieskolor i kommunen ökat sedan förra enkäten från
ht 17 i just trygghet och studiero med 1,7 till 7,9 samt 1,2

till 5,2. Svarsfrekvensen har varit god och 89 % har besvarat
enkäten. Pojkar upplever en något högre känsla av trygghet
i skolan medan flickor upplever en något högre känsla av
studiero.
Andelen elever med rätt till grundsärskola ökar och idag råder lokalbrist för grundsärskoleverksamheten. Under året har
andelen elever med rätt att läsa efter grundsärskolans läroplan
ökat med en tredjedel.
Gymnasieskolan
Den preliminära sökningen till årskurs 1 hösten 2020 är klar
och antagningssiffrorna visar endast sökning av elever inom
4-kanten. Totalt har 51 elever sökt något av våra nationella
program till höstterminen. Populärast är bygg- och anläggning
där samtliga platser är sökta, 18 elever har sökt till 12 platser.
El- och energi kommer därefter med 5 sökta av 4-kanten
samt ytterligare två elever från Arjeplog, 7 elever har sökt till
6 platser. Till vård- och omsorg har 6 elever sökt, programmet
har 14 utbildningsplatser. Till högskoleförberedande program,
ekonomi, samhälls, teknik och natur ligger sökningarna mellan 4-7 platser där ekonomi är populärast. Elever som sökt
program med inriktning NIU är 7, i skrivande stund har inte
elever utanför 4-kanten inkommit, inte heller vilken NIU
inriktning man sökt.
Arbete med att ta tillbaka NIU verksamheten från folkhögskolan till gymnasiet pågår och ska vara genomfört och gälla
från och med halvårsskiftet 2020.
Vuxenutbildningen
Kommunala huvudmän i Norr-, och Västerbotten har gemensamt ansökt om ett riktat statsbidrag för vuxenutbildningen
och fått totalt 17 mkr. Statsbidraget avser fortsatt utveckling
av lärcentra. Vid vuxenutbildningen i Älvsbyn har detta
arbete påbörjats redan under 2019 och idag finns en fjärr
undervisningsstudio klar vilket kommer att underlätta och
sannolikt kunna skapa förutsättningar för elever som bedriver
studier vid högskola eller universitet. Ett fortsatt viktigt arbete
är samverkan inom 5-kantens vuxenutbildning vilket tillgodoser stora delar av vårt eget utbildningsutbud och möjligheter
för olika utbildningsvägar.

Socialtjänsten informerar
Äldreomsorg
Vid boendesamordningen 2020-02-24 var 5 SÄBO-rum
lediga. 2 personer finns i kön till SÄBO. Det togs 1 nytt
SÄBO-beslut. Vid korttidsenheten Källbacken fanns 2 lediga
platser. Inget nytt beslut om utredningshemteam. Korttidsenheten Gullvivan avvecklades under vecka 5. Samtlig personal
är omplacerade från 1 april.
Under de senaste åren har det skett ett stort antal initiativ i
landet för att förbättra tillgång till läkare i hemsjukvård. Det
har bland annat om mobila team som erbjuder bedömning
och behandling i hemmet under en längre eller kortare tid.
SKR kommer att genomföra en kartläggning över pågående
initiativ, beskriva erfarenheter av olika modeller och identifiera framgångsfaktorer för en effektiv läkarmedverkan. I länet
pågår ett utvecklingsarbete på central nivå i syfte att kunna
erbjuda en god och nära vård för den enskilde patienten.

Ett nytt gemensamt verksamhetssystem för socialtjänst och
kommunal hälso- och sjukvård i Norrbotten är på väg att
upphandlas. Norrbottens e-nämnd har ett uppdrag från socialförvaltningarnas chefer att för alla kommuner i Norrbotten
att upphandla en ny leverantör av verksamhets- och stödsystem för socialförvaltningarna med de funktioner som behövs
för att bedriva verksamhet, följa vid var tid aktuell lagstiftning,
samt övriga regelverk.
Digitaliseringen anses som den enskilt största förändringsfaktorn i vår tid och något som påverkar hela samhället. Digitalt först – personligt där det behövs. Nyttjandet av
välfärdsteknik skapar möjligheter för att jobba effektivare och
smartare och på så sätt skapa bättre förutsättningar för det
personliga mötet, men för att lyckas måste många delar samverka, såväl teknik, leverantörer som verksamheter.
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