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Näringslivsutveckling och tillväxt

Etableringsarbete datacenter 
I dagsläget pågår dialoger med både utländska 
och svenska aktörer. Det alternativ vi anser 
vara mest fördelaktigt är en svensk aktör med 
intressanta affärskontakter i Europa. Planen är 
att genomföra ett juridiskt bindande affärsavtal 
mellan Älvsbyn och den svenska aktören inom 
en mycket snar tids horisont.

Organisation näringslivskontoret hösten
Urvalsprocessen för projektanställda medarbe-
tare har pågått under några veckor med hjälp 
av både telefonintervjuer, samt personliga 
intervjuer tillsammans med representant från 
fackförbundet Vision. Eftersom denna rekry-
teringsprocess dragit ut på tiden, så beräknas 
planerad personalförstärkningen slutgiltigt vara 
på plats under november/december månad. 

Projekt Älvsbyns Arenor
Den digitala plattform som är en del i projektet 
med Älvsbyns arenor kan med hjälp av lokala 
aktörer snart presenteras, ytterligare upphand-
lingar behövs dock för att snabba upp arbetet. 
Eventuellt kan det uppkomma önskemål om en 
Älvsby-app för mobiler, kopplat till den digitala 
plattformen, då genomföras i projektet. En 
förstudie med fokus på olika alternativ av han-
delsetablering kommer också att genomföras 
under november/decem ber.

Lokal företagsutveckling
Den lokala styrelseutbildningen i Älvsbyn har  
på grund av stort intresse utökat sitt maxi-
mala deltagarantal, förhoppningsvis ska denna 
utbildning utveckla både Älvsbyns företag samt 
företagaren själv. 

Ranking företagsklimat
Vid presentation av Svenskt Näringslivs ranking 
i slutet av september konstaterades att Älvsbyn 
stigit i ranking med 45 placeringar, nu är vi 
på plats 135 i Sverige. Detta trots att statistik 
från bland annat SCB drar ner vår placering, 
om bara samtliga attityder skulle anges skulle 
placeringen stiga till plats 80 bland Sveriges 
290 kommuner. När analys av nämnd statistik 
genomförs finner vi en viktig parameter som 
markant drar ned vår sammanställning, på just 
den i klart avvikande värdet, anses vi vara på 
plats 280 i ett Sverige-perspektiv. Det verkar 
underligt, så vi inväntar förklaring från SCB 
huru vida just denna parameter mäts.

Utbildning ”Förenkla helt enkelt”
Tjänstemän i olika positioner, inbjudna politiker 
samt även inbjudna företagare har genomfört 
det inledande delen i utbildningen vars mål är 
att näringsliv och kommunen tillsammans för-
bättrar det lokala företagsklimatet. Ett förbättrat 
lokalt företagsklimat bidrar till ökad sysselsätt-
ning samt öka de resurser för att utveckla välfär-
den. Utbildningen förväntas skapa bättre interna 
samarbeten inom den kommunala sfären, en 
bättre förståelse för företagens behov samt kom-
munens uppdrag och tolkningar av dito, samt 
tillitsfulla relationer utan att för den skull riskera 
rättssäkerhet eller likabehandling av företagaren/
medborgaren. En av de viktigaste parametrarna 
för att lyckas är att viljan finns hos samtliga att 
skapa bättre förutsättningar för lokal tillväxt. 

Kommunledningskontoret - Kansliet 

Netpublicator Docs
Nu är den nya appen för politiker att komma åt 
mötesdokument driftsatt, både i kommunsty-
relsen och fullmäktige. Därmed genomfördes 
det första totalt pappersfria fullmäktige den 
21 oktober. Inga möteshandlingar kopierades 
upp eller skickades ut. För att digitalt komma 
åt mötesdokumentationen kan både ersättare 
och åhörare vid fullmäktige låna Ipads hos med-
borgarservice.

Kommunledningskontoret – IT

Fiberutbyggnad
Planeringen för fiberutbyggnaden 2020 är re-
dan påbörjad. Den 13 november genomförs ett 
möte med styrelsen i Tvärån för att dra upp en 
gemensam strategi för att fiberansluta Tvärån. 
 Den 18 november genomförs ett förnyat 
byamöte i Övre Tväråsel för att försöka väcka 
intresset för fiberutbyggnad hos fler i byn.

Telias avveckling av kopparnätet
Under 2020 fortsätter Telias avveckling av kop-
parnätet i kommunen. Som tidigare redovisats 
kommer Telia att stänga ned telestationerna i 
Pålsträsk och Övre Tväråsel. Vi har precis nåtts 
av information att telestationen i Nybyn läggs 
ner 2020-11-30.

Gemensam IT-plattform i Norrbotten
Under ett års tid har det drivits ett projekt 
via Norrbottens e-nämnd som syftar till att 
effektivisera och höja kvalitén på IT-driften. 
I stort innebär projektet att Norrbottens 
kommuner i större omfattning samordnar och 
samverkar runt driften av våra IT-system och 
därmed minskar antalet driftställen i Norrbot-
ten. Älvsbyns kommun var först med att skriva 
på en avsiktsförklaring för fortsatt medverkan 
i arbetet.

Kost och lokalvård

Parkskolan
Renoveringen av matsalen och köket är nästan 
klar, det som återstår är lite ”småfix”. Den nya 
serveringslinjen som är höj- och sänkbar är på 
plats. 

Matsvinnsprojekt
Vi har startat ett projekt i skolan för att kart-
lägga tallrikssvinnet. Under hösten och våren 
kommer olika aktiviteter att genomföras för 
att minska tallrikssvinnet. Gruppen består av 
elever, pedagoger, måltidspersonal och kostchef. 
För att lyckas måste vi alla samarbeta, från 
köket till gästen.

Enkätundersökning
Alla som har matdistribution inom hemtjänsten 
har fått en enkät hemskick ad till sig. Enkätens 
syfte är att få en vägledning i vår utveckling av 
matportionerna. En sammanställning av svaren 
redovisas vid ett senare tillfälle.

Samhällsbyggnad

Miljö- och byggverksamheten
Tillsynsverksamheten pågår enligt plan. Ett 
möte för att förbereda utökad samverkan har 
hållits med chef för miljö- och hälsoskydd/livs-

medel i Piteå kommun. Vi kommer att under 
2020 samverka bland annat kring framtagande 
av resursbehovsutredningar och tillsynsplaner 
och taxor.

Planer

Detaljplaner
Detaljplanen för Västermalmshöjden har 
tillfälligt lagts åt sidan på grund av att andra 
arbetsuppgifter har behövt prioriteras.
 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. Den senare är klar för samråd.
 Detaljplanen för Nybergshägnan är klar för 
granskning.
 Detaljplan för del av Altuna är klar för 
granskning.

Översiktsplaner
Inga översiktsplaneärenden pågår för närvarande.

Mark och exploatering, infrastrukturprojekt med mera
Fler erbjudanden till kommunen om att köpa 
mark har kommit in. 
 En åtgärdsvalsstudie för väg 94 tillsam-
mans med Trafikverket är påbörjad och en 
beskrivning av nuläget pågår. Förutom väg 94 
genom centrala Älvsbyn kommer också brister 
i korsningar med väg 94 i de större byarna att 
behandlas.
 Ett förslag till reviderat avtal rörande över-
låtelse av Trafikverkets vägar i centrala Älvsbyn 
har kommit från Trafikverket som ska behand-
las av kom munstyrelsen.
 Den nya GC-vägen vid Altuna-Övraby/Tim-
mersvansen invigdes den 22 september. Drygt 
150 personer deltog och tävlade om bland 
annat en elcykel.
 En upphandling av vägvisningsskyltar kom-
mer att göras inom kort.  
 Förberedelser för ansökan om att få bli 
KFF-kommun (KFF är kommunala förrätt-
ningsförberedelser för myndighetsbeslut inom 
lantmäteri) ligger för närvarande stilla på grund 
av att det inte är klart när Piteå kommun kan 
gå vidare med ansökan. 

Energi- och klimatrådgivning 
Föreläsningar och informationsaktiviteter har 
skett i samtliga kommuner enligt plan. Energi- 
och klimatrådgivaren är verksam i Arvidsjaurs, 
Arjeplogs och Älvsbyns kommuner. 

Trafik
Ett förslag om förbättrad plogning av GC-vägar 
har kommit in från Älvsbyns Energi AB

Styrdokument
Kommunens markanvisningsstrategi är klar för 
beslut.
 Arbete pågår med kommunens snö- och 
dagvattenstrategi. 

Övriga styrdokument som ska revideras under 
2019 - 2020 är:

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

för personal vid Älvsbyns kommun



Fritid & Kultur

Antal barn/ungdomar, 6-16 år som deltog 
i sommarlovsaktiviteterna som bekostas av 
Socialstyrelsen:

Aktivitet Flickor Pojkar
Älvsby FHF, discobowling 60 60
ÄIF, fotbollsskola 41 52
Nybyns IK, fotbollsskola 10 10
Älvsby Ryttarförening, miniläger 18  0
Älvsby Shotokan Karateklubb 1 1
Knalledagen, snapchat och dans 10 10
Mat- och musikfestival 20 20
Idrottens dag 175 175

Biblioteket
Kulturrådsprojektet ”Stärkta bibliotek” som 
bekostar en bibliotekspedagogs verksamhet i 
Älvsbyn fortsätter t o m 2020-08-31.
 Bibliotekets månatliga programverksamhet 
för höstterminen 2019 innefattade babyträffar, 
småbarnsträffar och boktipsarfrukost.

Höstlovet vecka 44                  
Alla aktiviteter och bussresor är kostnadsfria

Älvsbyns bibliotek, Pyssel hela veckan, vi 
bygger en spökstad av skräp som sen blir en ut-
ställning, ta gärna med egna tomma kartonger 
mjölkpaket eller liknande. Sagostund: tisdag 
29/10 och torsdag 31/10 kl. 10.00-11.00. 

Vidsels bibliotek, öppen måndag och torsdag 
kl. 14.00-18.00. 

Ishallen, Måndag kl. 10.00-15.00, tisdag kl. 
10.00-15.00, onsdag kl. 10.00-12.00 (utan puck 
och klubba), kl. 12.00-15.00 (med klubba),
torsdag kl. 10.00-15.00, fredag kl. 10.00-15.00. 

Älvsby Ryttarförening, öppet hus onsdag 
30/10. Olika aktiviteter under dagen bland an-
nat ponnyridning för barn.

12-TIMMARS PÅ FORUM torsdag 31/10 
Åk 4 - 7 kl. 12.00-18.00: 
•	 Fotboll	–	Cosmos	kl.	12.00	anmälan	av	lag.	 
•	 Elektronisk	skjutbana	–	Galaxen	12.00-16.00.
•	 Skattjakt	–	kl.	14.00. 
•	 VIP-rummet	–	kl.	12.00-17.00. 
•	 Discobowling	–	Bowlinghallen	12.00-17.00. 
•	 Musik	m.m.	SMÄKK	–	kl.	14.00-16.00.	

Kom och ”häng”, prova spela och sjung i 
mikrofon.

•	 Film	–	Biosalongen	kl.	16.00,	Filmtajm.

Buss 1      
Bredsel 11.15, Vidsel 11.20, Vistträsk 11.40, 
Korsträsk 11.50, Ankomst Älvåkra ca 12.00 
Hemresa fr Älvåkraskolan 18.15 

Åk 8 - Gymnasiet kl. 18.00-00.00:  
•	 Fotboll	–	Cosmos	kl.	18.00	anmälan	av	lag. 
•	 Elektronisk	skjutbana	–	Galaxen	18.00-22.00.
•	 VIP-rummet	–	kl.	18.00-00.00.
•	 Discobowling	–	Bowlinghallen	18.00-23.45
•	 Musik	m.m.	SMÄKK	–	18.00-21.00.	
 Kom och ”häng”, prova spela och sjung i 

mikrofon.
•	 Film	–	Biosalongen kl. 22.00, Filmtajm. 

Buss 2  
Bredsel 17.15, Vidsel 17.20, Vistträsk 17.40, 
Korsträsk 17.50, Ankomst Älvåkra ca 18.00  
Hemresa fr Älvåkraskolan 00.15

Arrangör: Älvsbyns kommun, Fritid & Kultur.
Medarr: Nybyns IK, Älvsby församling, 
SMÄKK, ABF, Älvsby Folketshusförening, ÄIF 
Hockey, Jägareförbundet Älvsbyn, Älvsby Ryt-
tarförening Älvsby Shotokan Karateklubb.

Barn- och fritid informerar
Skolövergripande

För 18:e året i rad presenterar Lärarförbundet 
sin rankning Sveriges Bästa skolkommun. I år 
på ett helt nytt sätt med en indexbaserad rank-
ning. Hög andel godkända elever och hög andel 
utbildade lärare gör Älvsbyn till en topprankad 
skolkommun.
 Älvsbyns kommun ligger på åttonde plats 
bland landets 290 kommuner i 2019 års Bästa 
skolkommun med ett index på 54,971. Lärar-
förbundets undersökning Bästa skolkommun 
bygger på en jämförelse av tio kriterier. Andelen 
godkända elever och lärarnas utbildningsnivå 
tillhör Älvsbyns styrkor relativt sett, medan 
lärarlönen och elevernas meritvärde i åk 9 drar 
ner kommunens rankning. Älvsbyn ligger bättre 
till än samtliga fem grannkommuner: Piteå 
(27), Luleå (34), Jokkmokk (105), Arvidsjaur 
(131) och Boden (145). I hela Norrbottens 
län är Älvsbyn rankad som nummer två av 14 
kommuner. Kalix placerar sig bäst i länet (3). 
Bäst i landet är Torsby kommun i Värmlands 
län 2019.  
 Kommuner som satsar på sin skola och sina 
lärare blir också en kommun som många vill bo 
i. Det måste vara alla politikers högsta prioritet 
att säkerställa en bra skolgång för alla elever. 
Bästa skolkommun ska bidra till de samtal 
och satsningar som krävs för att säkra lärares 
förutsättningar att få göra ett bra jobb med 
varje elev. 
 Sedan 2012 har Älvsbyns kommun med 
undantag för en felrapportering 2017 varit 
topprankade i Lärarförbundets skolranking vil-
ket är glädjande för alla i verksamheten. Detta 
ger en god känsla av att det vi arbetar med gör 
skillnad och utvecklar såväl vår verksamhet som 
kommunen i helhet. Medialt uppmärksam-
mas Lärarförbundets skolranking stort, vilket 
skapar en positiv bild av Älvsbyns kommun i 
hela landet. I Kolada som är SKL:s verktyg för 
kommuner att analysera statistik visas också 
en positiv bild av vår kommun där 96,3% av 
vårens avgångselever i årskurs 9 hade godkänt i 
alla ämnen. Slutligen arbetar vi efter mottot att 
vi inte behöver bli bästa skolkommun i landet 
men vi ska ha en stabil och positiv trend över 
tid i vår verksamhet.  

Förskolan

Förskolans nya läroplan kräver att barn från ett 
års ålder ges möjlighet att utveckla en adekvat 
digital kompetens. I vuxenvärlden tycker många 
att det är svårt att veta vad som är bäst för 
barnen just i frågan kring digitalisering. Många 
barn utvecklar i tidig ålder, typer av ”digitalt 
beroende”, vilket är en viktig del för i synnerhet 
förskolan att hantera. I och med att förskolan 
numer är en skolform med egen läroplan, 
innebär delen om att ge barnen möjlighet att 
utveckla digital kompetens, en utmaning.
  Att skapa klarhet i vad digital kompetens 
egentligen är för en ettåring och för en femåring 
är kanske förskolans största utmaning. Enligt 
läroplanen ska digitala verktyg användas för 
att främja utveckling och lärande. Hur det 
ska gå till är upp till ansvariga och personal i 
förskolan. Vid förskolans avdelningar används 
digitala verktyg främst för dokumentation, men 
kan också användas för att exempelvis filma ett 
projekt som avdelningen gjort med hjälp av 
Ipads.
 Digitala verktyg är bara ett av flera verktyg, 
i den pedagogiska verksamheten. Allt lärande 
bygger på relationer mellan människor. Det 
måste komma först. Det är i de fysiska mötena 
som lärandet sker bäst. Detta till trots så behö-

ver Älvsbyns kommun vara en del i det digitala 
samhället, i alla verksamheter och i alla åldrar 
inom skolans områden. 

Grundskolan 

Rektor Ulrik Bylander, Knut Lundmarkskolan 
lämnar oss för nytt uppdrag i grannkommunen 
Arvidsjaur, där han påbörjar uppdraget som 
skolchef. Ulrik har under sin tid som rektor i 
Älvsbyns kommun bidragit till vår fram gång 
och skapat god kvalitet i sin verksamhet. Vi 
önskar Ulrik lycka till i sitt nya uppdrag. 
 Vartannat år gör vi en lägesbedömning som 
ger en samlad bild av situation en i skolväsendet, 
inklusive utvecklingstrender och fördjupade 
analyser. Man lyfter också fram områden som är 
särskilt angelägna att prioritera fram över. Rap-
porten ger ett underlag för nationella insatser 
och för det utvecklingsarbete som pågår lokalt 
hos skolhuvudmän och i förskolor och skolor. 
Vid den senaste lägesbedömningen ringades ett 
antal huvudsakliga utvecklingsområden in:

•	 En	skola	som	möter	varje	elev.
•	 Utbildningen	ska	utformas	med	hänsyn	till	

elevernas olika behov. 
•	 Skolan	ska	uppväga	skillnader	i	elevernas	

förutsättningar.

I Älvsbyn arbetar vi med våra åtta ställningsta-
ganden, alla åtta kopplade till våra nationella 
styrdokument men översatta till ”Älvsby-mål” 
och av dessa utgör tre delar fokusområden 
under en treårsperiod:

•	 Inkludering	i	undervisningen.
•	 Delaktighet	i	undervisningen.	
•	 Variation	i	undervisningen.

Kopplat till den samlade bilden av skolan i 
landet och hur vi jämför oss med övriga värl-
den, har vi tagit ett viktigt steg i att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för en god skolut-
veckling. Vi kan mäta resultaten mot de senaste 
PISA- och TIMSS-undersökningarna, som visar 
på förbättrade resultat, men eleverna presterar 
på lägre nivå än när undersökningarna började. 
Barn till högutbildade har fortsatt högre resultat 
än barn till föräldrar med lägre utbildningsnivå. 
Pojkar har lägre betyg än flickor. Elever med 
utländsk bakgrund har lägre resultat än elever 
med svensk bakgrund. Vilket också framgår i 
Lärarförbundets skolranking, som också visar 
sig i Kolada. 

Gymnasieskolan 

Det beslutade 0-intaget på orientering och 
skidorientering är en del i vårt arbete med att 
minska kostnaderna för gymnasieskolan. Det 
är naturligtvis ett kvalitativt tapp för Älvsbyn 
att besluta detta. I dagsläget finns fyra elever 
med individuellt val och programfördjup-
ning i specialidrott mot orientering/skid-
orientering, vilket innebär höga kostnader per 
elevplats. Specialidrott får ingå med 200 poäng 
i programfördjupningen och 200 poäng i det 
individuella valet. Ämnet får efter beslut av 
rektor dessutom läsas, som utökat program med 
300 poäng. Elever som går dessa utbildningar 
kan alltså läsa 700 poäng specialidrott och utgör 
då en del i den totala gymnasieexamen som är 
minst 2500 poäng. NIU är alltså inte en ”linje” 
eller ett eget gymnasieprogram utan en valbar 
del i ett nationellt program, som exempelvis 
Ekonomiskt eller Tekniskt program.



Äldreomsorg

Kön till SÄBO är i dagsläget 6 personer. Utred-
ningshemteamet har 1-3 ärenden per vecka. 
 Det pågår en översyn av särskilt- och kort-
tidsboende för äldre i Älvsbyns kommun för 
att möjliggöra verkställande av beslut för att 
tillgodose den enskildes behov och effektivisera 
verksamheten.  Översynen är en del av det 
pågående arbete som har fokus på god resurs-
användning och hållbar långsiktig planering 
för att säkra den ekonomiska långsiktigheten i 
socialtjänsten. 
 Översynen ska genomföras med fokus på 
rättssäkerhet och kvalitet enligt gällande regel-
verk. Det ska även säkerställas att arbetsmiljön 
är tillfredställande för att den enskildes behov 
av stöd kan tillgodoses och att tillförsäkra en 
skälig levnadsnivå. Översynen kan under en 
tidsbegränsad period påverka verkställande 
av beslut gällande parboende enligt 2 kap.2§ 
socialtjänst förordningen (2001:937)

Hemtjänst

Tärnans dagverksamhet kommer att slås ihop 
med Fluxens dagverksamhet. Anledningen till 
samordningen är att effektivisera verksamhe-
terna och underlätta möjligheten till sampla-
nering. Det är för närvarande få deltagare på 
Tärnans verksamhet. Efter sammanslagningen 
behålls namnet Fluxens dag verksamhet.
 Dagverksamhet är en biståndsbedömd 
insats. Syftet med dagverksamhet är att erbjuda 
gemenskap och aktivering och för att ge del-
tagarna möjlighet att bo kvar i sitt hem. Sam-
tidigt erbjuds anhöriga en tillfällig avlösning. 
Dagverk samheten ska också bidra till social 

Socialtjänsten informerar
samvaro, struktur och innehåll i dag en. Det är 
angeläget att aktiviteter i dagverksamheten är 
utformade så att de bidrar till att stimulera till 
fysisk aktivitet och att behålla funktionsför-
mågor som krävs för att klara aktiviteter i det 
dagliga livet. 
 Deltagarna kommer erbjudas delta i mindre 
grupper i olika grupprum, för att möjliggöra 
deltagande för personer med demenssjukdom 
och/eller annan kognitiv svikt. Verksamheten 
kommer fortsatt ha ett personcentrerat förhåll-
ningssätt. Måndag 4/11 är den nya verksamhe-
ten i gång.

Gemensamt verksamhetssystem 
i Norrbotten

Sedan hösten 2018 pågår ett stort gemensamt 
projekt i Norrbotten med målet att 2020 ha 
en gemensam plattform/verksamhetssystem för 
kommunernas socialtjänster. När kommunernas 
behov kopplat till stödsystem inom socialtjänst 
uppstår ska det finnas ett gemensamt alternativ 
som kom munerna kan välja att använda och 
ansluta sig till.

Kommunerna vill uppnå följande:
•	 Förutsättningar	för	mellankommunal	

samverkan, effektivare organisation och ökad 
kvalitet genom gemensamma arbetssätt och 
möjlighet att nyttja varandras resurser och 
kompetens.

•	 Minskade	kostnader	kopplat	till	drift,	licen-
ser, underhåll och förvaltning av IT-stödet.

•	 Säkrare	och	mer	tillgängliga	IT-stöd.
•	 Mer	anpassade	funktioner	och	gränssnitt	

kopplat till användarna.

Projektet bygger på ett högt mått av delaktighet 
som är en viktig framgångsfaktor. 13 av länets 
14 kommuner deltar med delprojektledare. 
8 arbetsgrupper som är aktiva med ett 40-tal 
medarbetare. 86 möten genomförda. Totalt 
berör det ca: 10 000 medarbetare inom länets 
socialtjänster. 

Syftet är att kunna erbjuda ett verksamhetssystem 
som stödjer kommunerna med:
•	 Att skapa förutsättningar för mellankommu-

nal samverkan.
•	 Kvalitetssäkrad	service	till	medborgarna.
•	 En	teknisk	lösning	som	ger	förutsättningar	

för kommunerna att följa processer, model-
ler, lagar, förordningar och föreskrifter på ett 
effektivt sätt.

Målbilden i framtiden

Framtida leverantörer ska kunna, kanske med 
hjälp av samarbetspartners, erbjuda de tjänster 
som kommunen behöver, för att kunna bedriva 
effektiv och kvalitativ socialtjänst. Om någon 
tjänst inte håller måttet, ska den lätt kunna 
bytas ut mot en annan. Om nya krav kommer, 
som ställer krav på en helt ny tjänst, ska den 
kunna ”kopplas” på.  Det vill säga att skapa ett 
system av löst kopplade, lätt utbytbara, lättan-
vända tjänster mot en stabil varaktig kärna. 
Upphandling sker under perioden 2020-01-31 
till och med 2020-06-30.
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