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Näringslivsutveckling och tillväxt

Näringslivsfrukostar våren 2019
I näringslivskontorets arbete med att förnya 
frukostupplägget har vi under våren ändrat i det 
tidigare upplägget. Nu läggs mer fokus på våra 
lokala Älvsbyföretagare och därför har vi vid de 
senaste tillfällena haft några utvalda företag som 
intervjuats om sin verksamhet inför de som be-
söker frukosten. Denna förändring har spontant 
uppskattats av besökarna. En annan förändring, 
i syfte att öka antalet besökande kvinnor som 
ofta har ett familjeansvar på morgonen, har 
varit att tiden för frukosten flyttas fram 30 
minuter till 07.30-09.00. Den förändringen 
har inneburet en ökning av antalet besökande 
kvinnor och vårt initiativ att ändra tiden för att 
försöka underlätta för kvinnliga besökare har i 
ett jämnställshetsperspektiv uppmärksam mats 
positivt i regionen.

Projekt
Som tidigare nämnts kommer några mindre 
projekt, där fokus ligger på digitalisering och 
jämställdhet, att kopplas på det påbörjade 
projektet angående Älvsbyns utveckling av de 
digitala och fysiska lokala arenorna/mötesplat-
serna.
 I dagsläget är det därför uppstart på ett 
mindre projekt vid namn ”Digitala Dimensio-
ner” vars projektägare är Piteå Science Park och 
som kopplas ihop med vårt eget lokala projekt 
”Framtidsrika Älvsbyn”. I det nu tillförda pro-
jektet kommer både lokala föreningar, företag 
(företrädesvis inom besöksnäring och andra 
kreativa företag) samt offentlig sektor att bli 
delaktiga. Till att börja med kommer det under 
våren att jobbas med digital plats utveckling av 
och för Älvsbyn.
 Ett annat intressant digitaliseringsprojekt 
som genomförs tillsammans med aktörer från 
Norge, Finland samt Sverige, är ett Interreg 
Nord-projekt vid namn Digi-AEC. Syftet är att 
visa på möjligheter att få mera byggt för samma 
kostnad. Lösningen är att med hjälp av både 
digitala hjälpmedel och god samverkan/allian-
ser/partnerskap mellan offentliga beställare och 
privata utförare i byggprocessen, minska den 
totala kostnaden för den uppförda byggnaden. 
Kostnadsbesparingen gäller både under hela 
byggfasen samt den uppförda byggnadens 
underhållskostnader under hela dess livslängd. 
Bara besparingen av underhållskostnaden kan 
enligt norska och finska offentliga aktörer vara 
hela 30 % under byggnadens livslängd. 
 Det kan bara konstateras att vi i Sverige 
behöver lära oss denna samverkansprocess av 
våra nordiska grannar, även om vi troligen anser 
att vår svenska LOU (lagen om upphandling)
till viss del begränsar oss. Men som ett lyckat 
svenskt exempel kan nämnas Boden, som 
nyligen har skaffat sig en erfarenhet av liknande 
samverkansupphandling med gott resultat. 
Pilotprojekt för Sverige kan för Älvsbyns del 
vara vårt planerade SÄBO, men även mindre 

byggprojekt välkomnas. Processarbetet är likvär-
digt oavsett byggnadens komplexitet.

Lokalt näringslivsarbete
Under våren pågar en klustersamverkan mellan 
Älvsbyn och Boden där både utvalda företag 
och kommunala tjänstemän utbyter erfarenhe-
ter, samt genomför ett antal samarbetsövningar 
över kommungränserna. Klustret bedriver även 
en workshopserie angående utmaningarna med 
attraktionsarbetet för ökade etableringar av 
företag samt ökad inflyttning av kompetens.
 Näringslivskontoret har även inbjudits av för-
eningen Kreativa Företag till en workshopsam-
verkan angående nyföretagande och utrikesföd-
da där vi deltagit. Andra aktiviteter som skett är 
planering av ett antal fram tida temadagar samt 
fortsatt arbete med näringslivskontorets värde-
grund inför kommande förändringsarbete. 
 Slutligen har även möten skett med våra 
lokala UF-företag och där bör även nämnas att 
ett av våra UF-företag kvalificerat sig som en av 
de fem slutfinalisterna i Norrbotten.

Etableringsarbete datacenter (Brexit)
Business Sweden har bjudet in samtliga regio-
nala investeringsbolag, bland annat Invest in 
Norrbotten, att samverka för att analysera om 
kommande Brexit kan innebära möjliga etable-
ringar i Sverige från kända etablerade datacen-
terföretag som idag verkar i Storbritannien. 
 Eftersom Älvsbyn tillsammans med Luleå, 
Piteå, Kalix, Boden och Jokkmokk kan vara 
eventuella etableringsorter bevakar vi tillsam-
mans våra intressen ur ett Norrbottenspers-
pek tiv.

Samhällsbyggnad

Miljö- och byggverksamheten
Tillsynsverksamheten pågår enligt plan. 
Genomsnittlig handläggningstid för ett pröv-
ningsärende (ex bygglov, ansökan om tillstånd 
för avlopp, anmälan om miljöfarlig verksamhet) 
är 10 dagar från inlämnad komplett ansökan 
till beslut. Framtagande av e-tjänster pågår i 
samarbete med E-nämn den.

Planer
Detaljplaner:
•	 Ett	omtag	gällande	detaljplanen	för	
 Västermalmshöjden är påbörjat.
•	 Planförslag	för	Nybergshägnan	är	framtaget	

och samråd pågår.
•	 Planarbete	pågår	i	Vistträsk
•	 Planarbete	kommer	att	inledas	för	Altuna	

industriområde inom kort.
Översiktsplaner:
•	 Kommunens	översiktsplan	är	färdig	för	

antagande i kommunfullmäktige.

Mark och exploatering, infrastrukturprojekt m.m.
Utredning av alternativ för laddstolpar och 
parkering av husbilar pågår. Miljö- och bygg-
kontoret bedömer att efterfrågan på laddplatser 
kommer att öka framgent och att kommu-
nen bör överväga att anordna laddplatser åt 
anställda.

Utredning inför lokalisering av förskola och 
särskilt boende påbörjat.
 Arbetet med planen för upprustning av 
Trafikverkets väg genom Älvsbyn mellan 
Gulf-rondellen och resecentrum fortgår hos 
Trafikverket. 
 Miljö- och byggkontoret anser att grön-
området på planområdet Bäckängen bör 
iordningställas under sommaren 2019 för att 
öka attraktionskraften för etablering av bostäder 
i området.
 Flera markägare i närheten av centrala Älvs-
byn kommer att kontaktas under våren med 
förfrågan om markköp.

Energi- och klimatrådgivning
Energi- och klimatrådgivning pågår i samverkan 
med Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner.

Trafik
Älvsbyns kommun leder arbetet med SARETS 
(Samverkan Regional Trafikstrategi) och har 
sökt bidrag från Naturvårdsverket, Klimatklivet, 
för att kunna projektanställa en person inom 
regionen som ska arbeta med att öka andelen 
resenärer med kollektivtrafik och andra beteen-
defrågor kopplat till hållbart resande. Inget svar 
har ännu erhållits.

Styrdokument
Arbete pågår med kommunens markanvisnings-
strategi samt snö- och dagvattenstrategi. Övriga 
styrdokument som ska revideras under 2019 
men där arbete ännu inte är påbörjat är:
•	 Riktlinjer	för	bostadsförsörjning
•	 Energi-	och	klimatstrategi
•	 Kommunens	bevarandeplan	för	byggnader

Kommunledningskontoret - övergripande

Informationssäkerhet
Efter rådgivningsbyrån KPMG:s hearing om 
IT-säkerhet, har en informationssäkerhets-
grupp bildats i kommunen. Gruppen kommer 
inledningsvis att utarbeta en handlingsplan för 
arbetet. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) erbjuder en metod, Lednings-
system För Informationssäkerhet (LIS), för 
denna typ av arbete och den kommer att använ-
das i Älvsbyn. Ett första steg i metoden är att 
genomföra ett antal analyser; Omvärldsanalys, 
Verksamhetsanalys, Riskanalys samt Gapanalys. 
Resultatet av Gapanalysen ska resultera i en 
handlingsplan. Målet är att gruppen ska ha 
utarbetat en handlingsplan innan sommaren.

Kommunledningskontoret – IT

Fiberutbyggnad
Planering för sommarens fiberutbyggnad pågår 
för fullt. Målet är att bygga ut i 2-3 byar med 
stöd av Jordbruksverkets bidragsmedel. Utöver 
detta pågår planering för att genomföra så 
kallade förtätningsprojekt, det vill säga nya fi-
bererbjudanden i de byar som fått fiber tidigare 
till exempel Vidsel, Visträsk och Korsträsk.

för personal vid Älvsbyns kommun



Kommunledningskontoret - Ekonomi

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor
Den 1 april 2019 blir det lag på att alla inköp 
i offentlig sektor ska faktureras med elektro-
nisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk 
standard. Det innebär att alla leverantörer till 
offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt 
den nya standarden, och att alla offentliga orga-
nisationer måste kunna ta emot dem. Älvsbyns 
kommun är redan nu förberett för att kunna 
hantera denna nya lag.

Kost- och lokalvårdsenheten

Upphandlingar
Upphandling av papper och plast, samt medel 
för stora diskmaskiner inom kostenheten pågår. 
Arbetskläder för kost- och lokalvårdsenheten 

har avropats från SKL, Sveriges kommuner och 
landsting.

Informationsträff
Under vecka 10 genomfördes en informations-
träff där risk- och säkerhetssamordnaren från 
räddningstjänsten och kommunchefen deltog. 
Risk- och säkerhetssamordnaren berättade om 
sin verksamhet samt vad man bör ha hemma 
för att klara av krissituationer i samhället, till 
exempel vid strömavbrott. Kommunchefen 
berättade om kommunens vision och framtida 
utmaningar.

Matråd Älvåkraskolans högstadium

I februari träffades elevrepresentanter, kostchef, 
rektor och produktionsansvarig kock för att 

samtala om maten, matsalen, matsvinn, frilufts-
dagar med mera. 

Kompetensutveckling inom enheten

Alla måltidsbiträden som har kombitjänster 
med lokalvård har haft kompetensutveckling i 
städteknik av våra egna lokalvårdare.

Fritid & kultur

Föreningsträffar 2019

ÄIF Fotboll
Bra samarbete med hockeyn och Älvsbyns 
Fastigheter AB. Just nu introduceras en ny 
lönebidragsanställning efter en vaktmästare som 
går i pension. Fotbollsplanen är avskottad och 
i år skottade man av i annan ordning så att inte 
snövallarna hamnar på friidrottsbanorna. 
 Teater Mila erbjuds under våren/försomma-
ren av NIF/SISU i ett pilotprojekt för teambild-
ning i två lag. Det är ansökt om 6 sommarjob-
bare till underhållsarbeten och fotbollsskola. 
 Fritid & Kultur delger att Socialstyrelsen inte 
har fått budget för sommarlovsaktiviteter 2019. 
Det var en lyckad satsning på parasport som-
maren 2018. Må bra-dagen var också bra, det 
regnade delvis bort men var i övrigt helt okej. 
Vissa föreningar vill ha längre planeringstid 
inför Må bra-dagen.
 2019 års Må bra-dag planeras till den 24/8 
i samband med matfestivalen. NIF/SISU har 
ställt frågan om det går att samköra Må bra-
dagen med Idrottens dag, som NIF/SISU vill 
ska vara i olika kommuner i länet. Ett möte för 
att diskutera detta är inplanerat vecka 14.

Nybyns IK
Det är främst fotboll som engagerar föreningen. 
och där är det Jonas och Robert som är de mest 
drivande personerna. Eftersom de ”ensam-
kommande” inte har tillgång till bil så blir det 
mycket körande. Elljusspåret nyttjas av byborna 
och elkostnaden är föreningens största utgift. 
Varmvattenberedaren måste bytas, en 300 liters 
beredare kostar 11 500 kronor plus kostnad för 
rörmokare. Föreningen fyller 75 år 2019. 

Älvsby Jaktskytteklubb
Anläggningen Jonstorpet har en modern bana 
som gärna besöks av andra kommuner. Fören-
ingen har cirka 200 medlemmar och många 
yngre kommer in. Praktikprov för jägarexamen. 
Fyller 50 år nästa år.

Älvsby Tennisklubb
Grindar på kyrkmalmens tennisbanor borde 
förses med kodlås så inte hund ar rastas på ba-
norna och för att redskapen för banskötsel inte 
ska van daliseras. Även möjligheten till att lägga 
gammalt konstgräs från Älvåkra IP på sidan 
om banorna (det växer sly mellan banorna nu), 
kollas av med Älvsbyns Fastigheter AB. Nya 
redskap för banskötsel får inköpas. Barn och 
ungdomar som spelar tennis har ökat.

Barn- och fritid informerar
SPF Älvsbyn
Föreningen har 30 medlemmar och fyller 30 år. 
Medlemsmöten sker på Fluxen. Verksamheten 
består främst av social verksamhet så som bingo, 
korvgrillning, palt och surströmming.

Vistträsk IF
Hockeyturneringen ”Winter Classic” för barn 
och ungdomar arrangerades sista helgen i mars. 
Det kostar ungefär 20 000 kronor att hålla 
omklädningsrum på IP varmt, så att vatten 
kan tas därifrån för spolning av isbana. Elljus-
spår används. Det är kostsamt att klippa två 
fotbollsplaner. Föreningen har en tanke om att 
klippningen borde göras av en robotklippare i 
stället för med en klippare med bensinmotor.

Muslimska föreningen
Lokal på Lövgatan 6 som används för bön. 
Hyreskostnaden täcks upp med gåvor av 
medlemmar. Har lokal (visningslokalen) på 
Fluxen för hemspråks undervisning. Det är inte 
optimalt eftersom barnen kan riva ner ömtåliga 
saker, därför sökes annan lokal.

Eritreanska föreningen
Träffas en gång i månaden i föreningslokalen 
där man diskuterar vad som hänt och hur man 
mår. Matfestivalen blir den 24/8 i samband 
med Må bra-dagen.

Älvsby Riksteaterförening
Årets föreställningar är inplanerade. Babb-
larna, alla barns favorit var den 29/3 kl 16.00. 
Föreställningarna drar olika mängd personer, 
från 30 till 40 när det är lite, upp till 100 när 
det är bra.

Älvsby Konstförening
Har fått en hyreskostnad i kommunhusets 
källarförråd. Konstlådornas innehåll är inte 
dokumenterat.

TAIF Innebandy 
Föreningen har 80 aktiva medlemmar. De är 
nöjda med att ha fått vara med och välja den 
nya sargen. Möte med Älvsbyns Fastigheter 
AB om städningen, nu skuras golvet en gång 
i veckan. Åldersindelningen i lagen har setts 
över. Träningsavgiften varierar från 300 – 1 500 
kronor för de olika lagen. Högtalarna skräller 
och måste bytas. Matchklockan visar inte paus-
tid och måste förnyas. Föreningen ska sätta sig 
med Älvsbyns Fastigheter AB för att prova söka 
bidrag till nytt golv.

Älvsby Skytteförening
Skjutbanan används främst för att skjuta in 
vapen och för tävling, BD-cupen. Kan skjuta på 
långt håll, 300 meter? 100 medlemmar.

Älvsby Konståkningsklubb
Föreningen har 13 barn i olika åldrar. De äldsta 
flickorna får träna de yngre. Utbyte med Luleå 
för att de äldre ska få kvalificerad tränare. Ingen 
träningsavgift i år eftersom klubbkassan till-
låter det. Till nästa år blir träningsavgiften 500 
kronor.

Rollspelsföreningen Trollborgen
Verksamheten ligger på is. Spontanträffar på 
biblioteket. 

Aurora Nocte E-sportförening
Föreningen är nybildad och har bokat in aktivi-
tet i Galaxen och Pärlan under läslovet den 1–3 
november 2019.

TAIF Friidrott
TAIF Friidrott kollar av vilken höjdhoppsmatta 
som ska köpas in i stället för den som blev 
vandaliserad. Fritid & Kultur undersöker vilket 
”garage” som går att köpa in.

Älvsby Basketbollklubb
Problem med att bollkorgarna på sporthallen 
blir uppbrutna. Önskar låst förråd där. Har fyra 
lag. Må bra-dagen var bra.

SMÄKK
Spelning torsdag kväll kl. 18.00-20.00 för 
band, bland annat tjejband. Därefter musikkafé 
till 21.00. Föreningen har cirka 130 medlem-
mar och god ekonomi.

Älvsby Brukshundsklubb
Cirka 60 medlemmar. Önskar en inomhuslokal 
för vinteraktiviteter. Föreningen fyller 50 år.

FSK Lodjuret Skoterklubb
412 medlemmar. 200 kronor i enskilt med-
lemskap, 300 kronor per familj. Har köpt två 
begagnade skotrar och en sladd, byggt sju broar 
samt köpt kryss för 20 000 kronor. Diskuterar 
med Älvsbyns Fastigheter AB om man får 
använda logen till skoterverksamhet.

ÄIF Skidskytte
5 killar tränar. 25 medlemmar. Under Kanis-
dagen den 6/4 hade man prova-på-skidskytte. 
Samarbetar med orienteringen och skidorna.



Stöd till individ och familj

Från och med 2019-01-01 är de två tidigare 
verksamheterna Barn- och familjeenheten 
och Arbete och integration, tillsammans med 
myndighetsutövningen SoL (socialtjänstlag) 
från Hälso- och sjukvårdsenheten, samordnade 
till en gemensam verksamhet; Stöd till individ 
och familj. All myndighetsutövning inom 
socialtjänsten finns nu samlad i denna nya 
verksamhet. 
 Ombyggnationerna i de nya lokalerna på 
Storgatan 25 är klara vilket innebär att samtlig 
personal kommer att finnas på plats under maj 
månad. De två familjestödjarna har flyttat till 
nya lokaler på Skolgatan 21.

Socialtjänsten informerar
Särskilt boende

Kön till särskilt boende är i dagsläget 12 per-
soner. Korttidsverksamheterna är fullbelagda, i 
dagsläget har vi en utskrivningsklar person från 
lasarettet som vi inte kan bereda plats. De tre 
akutrummen på Ugglan är fullbelagda på grund 
av vattenskada på Ugglan. 
 Antalet ytterfall inom hemtjänst är i 
dagsläget 14 personer. Ett ytterfall innebär att 
personer med stora personalinsatser, ofta dub-
belbemanningar är beviljad hemtjänst mer än 
120 timmar per månad. 
 Kostnaden för dessa insatser är högre än vad 
en särskild boendeplats kostar i genomsnitt. Av 
dessa 14 personer så har 5 av dem dessutom 

insatsen daglig verksamhet, 2 personer har 
insatsen korttids/avlast ning. Endast 1 person 
har ansökt om särskilt boende. 
 Ombyggnationen av lokaler på Nyberga 
inför förtätning med 5 boendeplatser har inte 
påbörjats. Vissa mindre anpassningar är genom-
förda inför ombyggnationen. Information till 
personal har genomförts och sker kontinuerligt.

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

RFN Veteraner
Verksamheten på museet pågår i samma omfatt-
ning som tidigare. Dom visar gärna upp museet 
och RFN:s verksamhet för skolelever. Det finns 
mycket teknisk verksamhet på RFN.

ÄIF Skidor
Fler tjejer än killar deltar i föreningens aktivi-
teter. Föreningen har 3–4 träningsgrupper och 
7–8 huvudansvariga tränare. Bra med halltider 
inomhus när det är för kallt för skidåkning. Har 
fått komma in under handbollens och basketens 
träningstider. Har en skidlekplats i Kanis, typ 
tramporgel. 

ÄIF Handboll
Målen i sporthallens förråd kan slängas. Sam-
verkar med Hornskroken i Boden. Har ett lag 
och ska försöka få i gång knatteverksamhet till 
hösten.

Skolövergripande 

En rad ansökningar mot riktade statsbidrag är 
skrivna och inskickade till skolverket. Två av 
ansökningarna är angelägna och riktas mot för-
stärkning av elevhälsa samt kvalitetsutveckling 
av skolbibliotek. I båda fallen gäller statsbidra-
gen personalförstärkning, för elevhälsans del så 
är behovet av ytterligare kompetens mot kurativ 
verksamhet stort. I ansökan avses att förstärka 
elevhälsan vid gymnasieskolan med en skol-
kurator, en efterfrågan som kom fram under 
ungdomstinget via elevrådet vid gymnasiet. Det 

andra statsbidraget riktas mot skolbibliotek och 
syftar till att ytterligare arbeta för att stimulera 
läs- och skrivutveckling hos barn och unga i 
Älvsbyns kom mun. Just läs- och skrivutveckling 
är ett identifierat viktigt område i vår lokala 
skolutveckling. 

Förskolan

Från och med 1 juli 2019 träder en ny bestäm-
melse i kraft vilket innebär att förskolechefer 
blir rektorer inom förskolan. Detta för att 
öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom 
förskolan, samtidigt som det kommer ett krav 
för rektorer på förskola att gå en obligatorisk 
befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och 
gymnasieskola. Utbildningen ska påbörjas så 
snart som möjligt efter att de tillträtt sin anställ-
ning och utbildningen ska vara genomförd 
inom fem år efter tillträdesdagen. I Älvsbyns 
kommun gäller kravet på rektorsutbildning 
samtliga skolledare. 

Grundskolan

Tillgången till utbildade och behöriga lärare 
kommer att bli en stor utmaning för alla skol-
huvudmän i landet och detta gäller även 
Älvsbyn. I dag är behörigheten 77,8 % i grund-
skolan, det vill säga med full behörighet och 
legitimation i undervisande ämne. Inräknas 
lärare med pedagogisk examen och ämnes-
behörighet (ej legitimation) är behörigheten 
87,3 %. I länet varierar behörigheterna stort 

och i 4-kantenkommunerna är läget ännu så 
länge tämligen god. För inlandskommunerna 
är det betydligt sämre ställt. Glädjande är 
att Älvsbyn under läsåret 18/19 är den enda 
norrbottenskommunen som ökat behörigheten 
med 2,9 %. 

Gymnasiet

I ett led att utveckla möjligheterna för elever 
vid bygg- och anläggningspro grammet har ett 
planeringsarbete påbörjats tillsammans med 
Björknässkolan i Boden. Syftet är att utreda 
möjligheterna för elever inom programmet, att 
under år 2 läsa inriktningen anläggningsfordon 
i Boden och att under år 3 genomföra sista året 
i utbildningen hemma i Älvsbyn. Dialog har 
förts med företagare i entreprenadbranschen i 
Älvsbyn vilka ställer sig positiva till förslag på 
utbildningsgång. Behovet är stort såväl lokalt 
i Älvsbyn som i hela landet efter förare på an-
läggningsfordon vilket borgar för att elever går 
ut till en god arbetsmarknad med efterfrågad 
kompetens. 

Vuxenutbildningen

Den 28 mars invigdes officiellt vuxenutbild-
ningens nya lokaler. Här sitter också efter års-
skiftet Arbetsmarknad- och integrationsenheten 
som efter årsskiftet är en del av vuxenutbild-
ningens organisation.


