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Näringslivsutveckling och tillväxt

Etableringsarbete datacenter 
Kontakter med olika intressenter, huvudsak-
ligen internationella aktörer fort går, gällande 
både vår fastighet, före detta TCC/USP-tooling, 
samt etablering på annan industrimark. 
 Eftersom tänkbara etablerare måste samråda 
med Vattenfall angående kraft tillgång, är just 
den samverkan en yttre parameter som vi lokalt 
inte kan påverka. Den parametern innebär 
risk att vissa mycket intresserade aktörer med 
extrema effektbehov etablerar sig på andra plat-
ser. Förhoppning finns dock att Brexit kan öka 
behovet av en annan variant av datacenter i vår 
region, än de med extrema effektbehov.

Organisation näringslivskontoret hösten
Näringslivsutvecklare Sofia Lundberg har 
fr.o.m. 1 september sökt tjänstledigt under sex 
månader för att prova en tjänst på den privata 
marknaden. Samtidigt har det konstaterats ett 
behov av en projektanställning med fokus på 
Älvsbyns Digitala/Fysiska Arenor under ett 
halvår. Informatören tillhör organisatoriskt 
fr.o.m. 1 juli kommunledningskontoret, så där 
finns ingen intern resurs på näringslivskontoret 
att fördela. Lösningen på ovan stående dilemma 
är utlysning av två kombinationstjänster, där 
uppdragsställningen är vikariat/projektanställ-
ning under sex månader på dessa båda tjänster. 
Behovet av stor flexibilitet, beroende på det 
uppkomna aktuella uppdraget, styr dessa tjäns-
ter. Därför är ingen av tjänsterna direkt vikta 
som ett vikariat, utan alltid en kombination 
med en projektanställning. Antalet sökande 
till de tidsbestämda tjänsterna har varit stort, 
vilket är mycket tillfredställande. Urvalsproces-
sen pågår i dagsläget för fullt. Förhoppningen 
är att personalförstärkningen är på plats under 
oktober/november. 

Turistbyrån Storforsen
Framtagning av utvärderingsunderlag pågår. 
Uppdraget som gavs till Sofia har p.g.a. hennes 
tjänstledighet överförts till näringslivschefen. 
Tidsramen för utvärderingens genomförande 
har därför flyttats fram något, men planeras att 
genomföras innan årsskiftet.

Projekt Älvsbyns Arenor
Den digitala plattform som är en del i projektet 
med Älvsbyns arenor, har med hjälp av lokala 
aktörer börjat framställas. Tidsplan för dess im-
plementering kan dock i dagsläget inte presen-
teras. Förutom det personbundna stöd som det 
digitala projektet behöver för dess spridning, så 
har en tillfällig resurs fått uppdraget att besöka 
och, då med hjälp av en företagsenkät, intervjua 
Älvsbyns företag. Syftet med denna enkät är 
att få djupare insikter i företagens inställning 
till utvecklingen av Älvsbyn, på ett sätt som 
genererar hållbar ekonomisk tillväxt och fler 
människor i arbete.

Lokal företagsutveckling
Under hösten planeras en lokal styrelseutbild-
ning i Älvsbyn. Syftet med den är inte att bara 
ska få kunskap i hur en styrelse fungerar, utan 
även öka förståelsen hur en styrelse kan utveckla 
både det egna företaget och hela Älvsbyns 
näringsliv. Att utveckla sin verksamhet med 
hjälp av extern kompetens, och då få insikt 

om både möjligheter och begränsningar, är en 
viktig komponent inför framtiden för samtliga 
företag. Detta gäller oavsett bransch tillhörighet. 

Kommunledningskontoret 

Kansliet 
Netpublicator Docs
Nu är den nya appen för politiker att komma 
åt mötesdokument driftsatt. Först ut var 
kommunstyrelsen, därefter kommer den att 
användas vid fullmäktigemötet i oktober.

Byte växel
Dialogen med Telia är uppstartad inför byte 
av telefonväxel. Byte av växel ligger option i 
nuvarande trafikavtal med Telia, därför behövs 
ingen separat upphandling. För att tillvarata 
erfarenheter om tidigare införandeprojekt, och 
höja kunskapsnivån om Telias Touch Point, 
genomförs studiebesök hos företag och organi-
sationer som redan har den driftsatt.

IT

Fiberutbyggnad
Under sommaren har det byggts byanät i Nedre 
Tväråsel. Detta invigs den 19:e september. I 
och med detta är det ca 20 nya fastigheter som 
fiberanslutit sig till Stadsnätet. Under hösten 
genomförs ett projekt i Vidsel, där syftet är att 
erbjuda ej fiberanslutna fastigheter möjlighet att 
ansluta sig till Stadsnätet.

Telias avveckling av kopparnätet
Under 2020 fortsätter Telias avveckling av 
kopparnätet i kommunen. Telia stänger ned te-
lestationerna i Pålsträsk och Övre Tväråsel. När 
fast telefoni över koppartråd försvinner drabbar 
det ADSL-kunder som i och med detta förlorar 
möjlighet att köpa internetanslutning genom 
Älvsbyns Stadsnät.

HR

Vakanshållning
Arbetsgivaren Älvsbyns kommun planerar för 
kommunövergripande vakanshållning och 
avser förhandla om dess verkställande den 26 
september.
 Vakanshållning sker aldrig utan orsak och 
är inget man lättvindigt fattar beslut om. I 
detta fall ser arbetsgivaren vakanshållning som 
ett nödvändigt verktyg i de förändringar och 
omorganisationer som sker/kommer ske. Om 
eventuell övertalighet uppstår vill arbetsgivaren 
i största möjliga mån undvika att säga upp 
personal.

Miljö- och byggverksamheten

Tillsynsverksamheten pågår enligt plan. Ett 
möte för att undersöka möjligheten till utökad 
samverkan har bokats med tillträdande chef för 
miljö- och hälsoskydd i Piteå kommun.

Planer

Detaljplaner
Ett omtag gällande detaljplanen för Väster-
malmshöjden pågår.
 Detaljplanen för Vistträsk har av praktiska 
orsaker indelats i två etapper, en för centrala 
byn och en för industriområde på norra sidan 
om väg 94.

Detaljplanen för Nybergshägnan är klar för 
granskning.
 Detaljplan för del av Altuna är utställd för 
samråd.

Översiktsplaner
Inga översiktsplaneärenden pågår för närva-
rande.

Mark, exploatering och infrastrukturprojekt mm
Fyra möten har genomförts med markägare för 
att informera och eventuellt få köpa mark i syfte 
att kunna utveckla Älvsbyns tätort och byarna. 
Mötena hölls i Älvsbyn, Vidsel, Vistträsk och 
Korsträsk. Några erbjudanden om mark som 
för närvarande håller på att värderas kom in 
efter mötena och utskick till markägare.
 En åtgärdsvalsstudie för väg 94, tillsammans 
med Trafikverket, planeras påbörja nu i höst. 
Förutom väg 94, genom centrala Älvsbyn, kom-
mer också brister i korsningar med väg 94 i de 
större byarna att behandlas.
 Ett förslag till avtal rörande överlåtelse av 
Trafikverkets vägar i centrala Älvsbyn har kom-
mit från Trafikverket.
 Den nya GC-vägen vid Altuna-Övraby/
Timmersvansen är nästan färdig och ska invigas 
den 22 september. Allmänheten bjuds in till 
invigningen.
 Ett skyltprogram för vägvisning inom cen-
trala Älvsbyn har tagits fram. 
 Förberedelser för ansökan om att få bli 
KFF-kommun (KFF är kommunala förrätt-
ningsförberedelser för myndighetsbeslut inom 
lantmäteri) tillsammans med Piteå och Bodens 
kommuner, med syfte att effektivisera processen 
vid fastighetsbildningsärenden pågår. Målsätt-
ningen var ursprungligen att kunna lämna in 
ansökan innan årsskiftet. Älvsbyns kommun är 
beroende av när Piteå kommun kan lämna in 
sin ansökan, eftersom vi inte har någon egen 
lantmätare anställd. Piteå kommun har flera 
anställda lantmätare, men har fått ett sparbeting 
för sin verksamhet som kan innebära en 
försening då verksamheten behöver prioritera. 
Bodens kommun avser att inlämna ansökan i 
oktober.

Energi- och klimatrådgivning 
En körsimulator har hyrts in för att medbor-
gare ska kunna testa sin förmåga att tillämpa 
eco-driving under vecka 38/39. Energi- och 
klimatrådgivning sker av Älvsbyns Energi och 
klimatrådgivare även i Arvidsjaurs och Arjeplogs 
kommuner.

Trafik
Trafiksäkerhetsåtgärder har vidtagits vid ishal-
len. Polisen och skolan har fått information 
och informatören kommer att lägga informa-
tion på kommunens hemsida, samt en artikel i 
Älvsbybladet.

Styrdokument

Arbete pågår med kommunens markanvisnings-
strategi, samt snö- och dagvattenstrategi. 

Övriga styrdokument som ska revideras under 
2019 är:

•	 Riktlinjer	för	bostadsförsörjning
•	 Energi-	och	klimatstrategi	
•	 Kommunens	bevarandeplan	för	byggnader	

för personal vid Älvsbyns kommun



Skolan övergripande 
Arbetet med underlag inför upphandling av 
vaktmästartjänster pågår och beräknas kunna 
läggas ut för extern upphandling under början 
av oktober månad. Älvsbyns kommun kommer 
tillsammans med Norrbottenskommuner att 
ingå i en förstudie, gällande införandet av ett 
nytt verksamhetssystem för elevhälsan. Det 
kommer att innebära en högre kvalitetssäk-
ring av ärenden kopplade till verksamheterna, 
gällande framförallt dokumentation och över-
lämningsunderlag till såväl andra skolhuvud-
män som regionen. Ytterligare upphandlingar 
gällande nytt verksamhetssystem för hela skolan 
kommer att påbörjas under hösten. Detta då 
nuvarande IST system med Dexter och Extens 
utgår vid årsskiftet. 
 Delårsrapporterna för skolans verksamheter 
är generellt positiva, men underskott finns inom 
alla områden i alla verksamheter. I förskolan 
aviserar byarnas förskolor ett underskott, samt 
att IKE på övergripande nivå har ökat jämfört 
med tidigare år. Det vill säga att fler barn finns 
hos andra skolhuvudmän. Inom grundsko-
lan	aviserar	Vidsel	RO	ett	underskott	och	på	
övergripande nivå kommer kostnaderna för 
skolskjutsar att gå över budget. En ytterligare 
orsak till detta är kostnaderna, i samband med 
bad, som idag inte finns budgeterad påverkar. 
Det är dock i nuläget svårt att ange en total 
kostnad då upphandling inte är genomförd. 
 Vikariesituationen inom alla verksamheter är 
mycket ansträngd och idag är det många gånger 
omöjligt att få vikarier till verksamheterna. 
Vidare påverkar detta den ordinarie personalens 
arbetsmiljö. En tänkbar lösning till att hantera 
vikarier inom skolans område är att undersöka 
bemanningsföretag, som används i våra grann-
kommuner med tämligen goda resultat. 

Förskolan 
Arbetet med förstudie gällande ny förskola i 
tätorten har pågått under föregående läsår och 
skolan har tillsammans med Älvsbyns fastighe-
ter gemensamt arbetat med att ta fram underlag 
för den nya förskolan. I förarbetet har det tagits 
ställning till hur barnantalet sett ut under åren 
där avdelningar vid tätorten haft hög nyttjan-
degrad under halva året, och kopplat till det 
tagit ”höjd” för att ha utrymme utan att det blir 
överbeläggning, vilket sliter på både barn och 

Barn- och fritid informerar
personal. Vidare vill verksamheten kunna skapa 
utrymme vid Pärlans förskola, för att kunna 
förlägga delar av grundskolans verksamhet 
där. Detta kommer då att innebära att år 6 vid 
Älvåkraskolan skulle kunna flytta och vi skulle 
ha ett sammanhållet mellanstadium även i 
tätorten. Det framkommer i förstudien att delar 
av Pärlans förskola skulle inrymmas i den nya 
förskolan för att just kunna åstadkomma detta. 

Grundskolan 
Till rektor i Vidsel rektorsområde har Anneli 
Öhman rekryterats. Anneli arbetar idag som en-
hetschef	vid	Personlig	assistans	och	Regnbågen.	
Fram till dess hon kan påbörja sin tjänst finns 
Anneli	Rylén	som	tjänsteförättande	rektor.	I	ett	
led mot skolans digitalisering genomförs under 
höstterminen utbildning i digitalisering och 
förändringsledning, med lärare från både Älvå-
kraskolan och Parkskolan. Knut Lundmarksko-
lan	samt	Vidsel	RO	genomför	utbildning	under	
vårterminen. ATEA är utbildningsanordnare. 
 Bad i skolan genomförs från och med v. 38 
vid Nordpolen i Boden och under hösten ligger 
fokus på att årskurserna 6 och 9 ges möjlig-
heten, i och med att de betygsätts. Problem 
kommer dock att uppstå för årskurserna 7 och 
8 som också betygsätts. En elev som inte har 
godkända simkunskaper kan inte heller ges 
betyg i ämnet idrott och hälsa. 

Gymnasieskolan
Till och med den 18 september hade 79 elever 
antagits till år 1 vid gymnasieskolan, varav 
74 på nationella program. Fördelning på 
respektive program är Bygg och anläggning 12, 
El och energi 5, Ekonomi 17, Naturvetenskap 
13, Samhälls 11, Vård och omsorg 10, samt 
Teknik 6. Elever som sökt inriktning NIU 
(Nationell idrottsutbildning) år 1 är 8 fördelat 
på 1 till orientering/skidorientering och 7 till 
längdskidor. 
 I ett led i den av KS beslutade handlingspla-
nen för gymnasieskolan kommer under hösten 
kostnader för gymnasieskolans nationella 
program att tas fram. Det finns idag brister i 
programkostnaderna, vilket påverkar ekonomin 
gällande IKE negativt då vi inte kan fakturera 
våra verkliga programkostnader, utan är en 
del i 4-kantens gemensamma prislista. Vidare 
kommer kostnader och intäkter för NIU att 

belysas, för att framgent kunna utgöra ett 
beslutsunderlag för hur den verksamheten ska 
se ut fortsättningsvis. 

Vuxenutbildningen, arbetsmarknad och integration 
Revideringar	inom	kurs-	och	ämnesplanerna,	
i syfte att centralt innehåll ska få ett tydli-
gare fokus i lärares undervisning och för att 
kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för 
betygssättning.	Revideringen	ska	stärka	kvali-
teten och likvärdigheten i undervisningen och 
skapa förutsättningar för mer rättvisande och 
likvärdiga betyg. 

Det man vill åstadkomma med revideringen är 
bland annat att:

•	 Tydligare	betona	faktakunskaper	i	kurs-	och	
ämnesplaner där det behövs

•	 I	högre	grad	anpassa	kurs-	och	ämnespla-
nerna efter ämne, stadium, skolform och 
undervisningstid eller poängomfattning

•	 Tydliggöra	progressionen	mellan	stadierna	i	
grundskolan och mellan de olika gymnasie-
kurserna i ett ämne vilka ingår i vuxenutbild-
ningens ansvar

•	 Göra	kunskapskraven	mindre	omfattande	
och detaljerad

De ämnesplaner som revideras i denna omgång 
är engelska, matematik och moderna språk. 
Dessutom revideras fordonsämnen, handels- 
och administrationsämnen samt vård- och om-
sorgsämnen. Men dessa följer andra tidsplaner 
och remitteras vid andra tillfällen.
 För att kunna planera för en eventuell revi-
dering där alla ämnesplaner ingår blir resultatet 
av Betygsutredningen 2018 (U 2018:03) 
avgörande. Utredningen ska bland annat föreslå 
en modell för ämnesbetyg för gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan. Även Komvuxutred-
ningen, som lämnade sitt betänkande (SOU 
2018:71) i augusti 2018, kan vara avgörande 
i det fortsatta arbetet. Utredningen föreslog 
bland annat att betygsskalan ska förenklas för 
kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
nivå i svenska för invandrare och för särskild 
utbildning för vuxna, vilket i förlängningen 
kan underlätta elevers studier vid vuxenutbild-
ningen och då också skapa förutsättningar för 
en god genomströmning.

Äldreomsorgen

Kön till SÄBO är i dagsläget 8 personer. Inflytt-
ningen till de fem tillskapade boendeplatserna 
är klar. Samtliga platser är belagda nu. 
 I arbetet med att succesivt förändra Ugglans 
särskilda boende till ett renodlat demensbo-
ende kommer samtlig personal på Ugglan, 60 
undersköterskor, att genomgå en 10 veckors 
gymnasieutbildning Vård och omsorg vid de-
menssjukdomar. Utbildningen ger betyg på 100 
gymnasiepoäng. Älvsbyns kommuns vuxenut-
bildning genomför utbildningen. 
 Utbildningsinsatsen möjliggörs genom 
bidrag från omställningsfonden. Syftet är att 

Socialtjänsten informerar
kompetensutveckla personalen på Ugglan med 
spetskunskap inom demensområdet. Persona-
lens förhållningssätt, bemötande och kunskap 
är av största vikt för att på ett professionellt sätt 
kunna ge den omvårdnad och de insatser som 
brukare med demens har. Utbildningen kom-
mer till största delen bestå av grupparbeten. 
Uppgifterna som ska redovisas på studieträffar-
na kommer att göras gemensamt i arbetslagen. 
 Målet med utbildningsinsatserna är att all 
personal ska ha en likvärdig kom petensgrund 
inom demensomvårdnad. Utbildningsinsatserna 
genomförs i två omgångar. Den första omgång-
en startat i höst och under våren genomförs den 
andra omgången. 

Genomlysningen av äldreomsorgen fortskrider 
och socialchef och kommunchef har fått en för-
sta muntlig delrapport. Slutrapporten kommer 
att föredras vid kommunstyrelsens samman-
träde i december.
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